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தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகளின்	யாழ்.மாவட்ட	அரசியற்	பிரி ப்	ெபா ப்பாளர்	திலீபன்
அவர்கள்,15.09.1987	 அன் ,நல் ர்க்	 கந்தசாமி	 ேகாயிலின்	 ன்பாக,	 ஐந்
ேகாரிக்ைககைள	 ன்ைவத் ச்	 சா ம்	 வைரயிலான	 உண்ணாவிரதப்
ேபாராட்டத்ைத	 ஆரம்பித்தார்.	 இந்திய	 வல்லாதிக்கத்தின்	 கண்கைளத்
திறப்பதற்காக	அவர்	 ேமற்ெகாண்ட	அந்தத்	தியாக	 பயணத்தில்,	 12	நாட்கள்	ஒ
ெசாட் 	 நீர்	 ட	 அ ந்தாமல்,	 மனக்கட் ப்பாட் டன்	 இ ந் ,	 தமிழ்	 ேப ம்
மக்களின்	வி தைலத்	 தீையக்	ெகா ந் 	விட் 	எரியச்	ெசய்தபின்,	 26.09.1987
அன் 	 ஈகச்சா 	 அைடந்தார்.	 அந்த	 ஈகப்	 பயணத்தில்	 12	 நாட்க ம்	 அவரின்
அ கிலி ந் ,	 ேவதைனக்கடலில்	 ழ்கி,	 ஈைக	 ேவள்வியில்	 சங்கமமாகி,	 ேநரில்
கண்ட	 உண்ைம	 அ பவங்கைள	 கட் ைரத்	 ெதாடராக	 உங்கள்	 ன்
சமர்ப்பிக்கிேறன்.

இந்த	 ல்	 எ தப்பட்ட	 ழ்நிைல	 மிக ம்	 சிக்கலான .	 இந்திய
வல்லாதிக்கத் டன்	தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகள்	இயக்கத்தினர்	மிக ம்	உக்கிரமாக



ேமாதிக்ெகாண் ந்த	 காலகட்டம்	அ …	இந்தியாவின்	 தமிழ்நா 	 மாநிலத்தில்,
அ.இ.அ.தி. .க	ஆட்சி	நீக்கப்பட் ,	ஆ நர்	ஒ வரின்	ெபா ப்பில்	விடப்பட் ந்த
காலம்	 அ …	 தமிழீழ	 வி தைலப்	 ேபாராட்டத்தில்	 ஈ பட்ட	 இயக்கங்கள்
பலவற்ைறத்	 தப்பான	 வழியில்	 ெச த்தி,	 இயக்கங்க க்கிைடேய	 ேமாதைல
ஏற்ப த் வதற்காக	 “ேறா”	 வின்	 நரி	 ைள	 மிகத்	 தீவிரமாக	 ேவைல
ெசய் ெகாண் ந்த	 காலம்	 அ 	 .	 இந் ைல	 நான்	 எ வதற்காகக்	 கிட்
அண்ணாவின்	 அைழப்ைப	 ஏற் 	 இந்தியா	 ெசன்றேபா ,	 ேவதாரண்யம்	 காவல்
அதிகாரிகளினால்	1988	மாசி	மாதம்	ைக 	ெசய்யப்பட்ேடன்.

அக்காவல்	 நிைலயத்திலி ந்த	 எல்ேலா ேம	 தமிழர்கள்	 என்பதனால்	 என்ைன
அவர்களிடம்	 அைடயாளம்	 காட் யேபா ,	 நான்	 மி கத்தனமாக	 அவர்களால்
தாக்கப்பட்ேடன்.	தமிழ்நாட் ற் 	எதற்காக	வந்தாய்?	ஆ தம்	ெகாண் 	ேபாகவா?
கண்ணிெவ ைவக்க	ெவ ம ந் 	ெகாண் 	ேபாகவா?	என் 	அ க்க 	 ேகட் க்
ேகட் 	 மி கம்	 ேபால்	அவர்களில்	 ஒ வன்	 தாக்கிய	 ேபா ,	 என்	 க்கிலி ந்
இரத்தம்	 பீறிட் க்ெகாண் 	 வந்த .	 உடம்பின்	 சகல	 ப திகளி ம்	 ஏற்பட்ட
ண்டாந்த க்	 காயங்களால்	 உடம்ேப	 பற்றி	 எரிவ 	 ேபால்	 இ ந்த .	 இந்திய

ெவறியர்க க் 	 வடம்	 பி க் ம்	 இவைனப்	 ேபான்ற	 ஒ 	 சில	 தமிழர்கள்	 உள்ள
வைர,	 உலகத்	 தமிழ க் 	 ெவ 	 விைரவில்	 வி 	 ஏற்பட் 	 விடா 	 என்பைத
அப்ேபா 	நான்	எண்ணிக்ெகாண்ேடன்.	தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகளின்	தமிழ்நாட்
காம்கள்	 எங்ெகங்ேக	 இ க்கின்றன	 என் ம்,	 அைவகளில்	 யார்,	 யார்

இ க்கின்றார்கள்	 என் ம்	 ேவ 	 ஒ 	 உப	 அதிகாரி	 (எஸ்.ஐ)	 என்னிடம்	 மிரட் க்
ேகட்டான்.

நான்	அதற் 	எவ்வித	பதி ம்	 றாமல்	இ திவைர	நிற்கேவ,	இவ ம்	அவ டன்
ேசர்ந் 	 என்ைன	 மி கம்	 ேபால்	 தாக்கினான்	 “	 ஓைடயிேல	 என்	 சாம்பல்
கைர ம்ேபா ம்	 என்	 தமிேழ	 சல	 சலத் 	 ஓடேவண் ம்	 …”	 என்ற	 தமிழ்க்
கவிஞனின்	 வரிகள்	 தான்	 எனக் 	 அப்ேபா 	 நிைன க் 	 வந்தன.	 காக்ைக
வன்னியன்,	எட்டப்பன்	ேபான்றவர்களின்	நாமம்	அழிந் 	விடாமல்	இ க்க,இன் ம்
நம 	 இனத்தில்	 பலேபர்	 இ ந் 	 ெகாண் க்கிறார்கள்…	 “அங்ேக	 எம
ஆட்கைளக்	 கண்ணிெவ 	ைவத் க்	 ெகால்கிறீர்கள்…	இங்ேக	 ெவ ம ந் 	 …
ஆ தங்கைள	வாங்க	வ கிறீர்கள்	 …	 உங்கைளெயல்லாம்	 நாையச்	 வ ேபால்
ட் த்தள்ள	 ேவண் ம்”	 என் 	 அவன்	 றினான்.	 “	 உன்	 அப்பன்	 என்ன

இந்திக்காரனா?”	என் ,	 ணிந் 	ேகாபத் டன்	ேகட்ேடன்.	அ த்த	நிமிடேம	என்
ெநஞ்சி ம்,வயிற்றி ம்	அவர்கள்	இ வ ம்	மாறி	மாறிக்	 த் விட்டார்கள்…	நான்
மயங்கிவிட்ேடன்!	 அ த்தநாள்	 காைலவைர	 எவ்வித	 உணேவா,	 தண்ணீேரா
அற்றநிைலயில்,	 ளிர்ந்த	 தைரயில்	 ப க்கவிடப்பட்ேடன்…	 காைலயில்
தி த் ைறப் ண் யி ள்ள	நீதிமன்றத்தில்	நான்	நி த்தப்பட்ேடன்.

கட ச்சீட் 	 இல்லாமல்	 நாட் க் ள்	 ைழந்த	 ற்றம்	 என்	 மீ 	 மத்தப்பட் ,15



நாட்கள்	 வைர	 தி ச்சி	 மத்திய	 சிைறச்சாைலயில்	 ைவத்தி க் ம்ப 	 நீதிபதி
உத்திரவிட்டார்.	 காவல்	 நிைலயத்தில்	 எனக் 	 நிகழ்ந்த	 ெகா ைமகைளக்	 ற
யன்ற	 ேபா ,	 நான்	 ேமற்ெகாண் 	 ேபச	 அ மதிக்கப்படவில்ைல…	 தி ச்சி

மத்திய	 சிைறயிலி ந் 	 பிைணயில்	 வி விக்கப்பட் ,ெசன்ைன	 ெசன்ற	 நான்
கிட் 	 அண்ணாவின்	 உத்திரவின்ப 	 திலீபன்	 பற்றிய	 இந் ைல
எ தத்ெதாடங்கிேனன்.	 எ த் ச் தந்திரம்	 …	 ேபச் ச்	 தந்திரம்…	 நடமா ம்
தந்திரம்	 என்பன	 அப்ேபா 	 தமிழ்நா 	 மாநிலத்தின்	 ஆ நராக	 இ ந்த

அெலக்சாந்தர்	 என்பவரால்	 தமிழீழ	 வி தைலப்	 லிக க் 	 மட் ம்
தைடெசய்யப்பட் ந்த .	 எ 	 எப்ப 	இ ந்தேபா ம்,	 திலீபனின்	 உண்ணாவிரதம்
பற்றிய	இந் ைல	மிக	விைரவில்	எ தி த் விட	 ேவண் ம்	என்ற	 யற்சியில்,
இர 	 பகலாக	 ச் டன்	 ஈ பட்ேடன்;	 என்	 யற்சிக் த்	 ைணயாக,
தி .ராஜன்	 இ ந்தார்.	 1988	 ஆ 	 மாதமளவில்	 ம ைர,ெசன்ைன	 ேபான்ற
தமிழ்நாட் ன்	 க்கிய	 இடங்களில்	 அைமந்தி ந்த	 எம 	 இயக்கத்தின்
வசிப்பிடங்கள்,தமிழ்நாட் க்காவல்	 ைறயினரால்	 ற் ைக	 இடப்பட் ,	 நாங்கள்
அைனவ ம்	வீட் க்காவலில்	ைவக்கப்பட்ேடாம்.

இதற்கிைடயில்	 தளபதி	 கிட் க் ம்	 இந்திய	 அர க் ம்	 இைடயில்,
ெதாடர்ச்சியாகப்	ேபச் வார்த்ைதகள்	நைடெபற் க்	ெகாண் ந்தன.	இதில்	 “ரா”
அைமப்பின ம்	 கலந் ெகாண்டனர்.	 தமிழ்நாட் ல்	 நாம்	 ெதாடர்ந் 	 எம
வசிப்பிடங்கைள	 ைவத்தி க்க	 ேவண் மானால்,	 ேபச் வார்த்ைதயின்	 ேபா
அைதயாவ 	 விட் க்ெகா க்க	 ேவண் ம்	 என் ,	 இந்திய	 வல்லாதிக்கத்தின்
அதிகாரிகள்,சிலர்	 எதிர்பார்த்தனர்.	 அதற்காகேவ	 வீட் க்காவலில்	 எம்ைம
ைவத் ப்	 பணியைவக்க	 அவர்கள்	 யன்றி க்க	 ேவண் ம்.	 எம 	 மக்களின்
எதிர்காலம்	ஒன் க்காக,	எைத ம்	விட் க்	ெகா க்க	 யாத	நிைலயில்,	எம
ெகாள்ைககளில்	 உ தியாக	 இ ந்த	 எம்ைம,	 08.08.1988	 அன் 	 அதிகாைல
பன்னிரண் 	 மணியளவில்	 நித்திைரயில்	 எ ப்பிக்	 ைக 	 ெசய் 	 ெகாண்
ெசன்றார்கள்,	 ேபச் வார்த்ைதயில்	 நாம்	 பணியேவண் ெமன்பதற்காக
ஏற்ப த்தப்பட்ட	இரண்டாவ 	ெந க் தல்	இ ெவன் 	 உணர்ந் 	ெகாண்ேடாம்.
ஆனால்,	 தளபதி	 கிட் ைவ ம்	 அவ டன்	 இ ந்த	 சிலைர ம்	 அவர்கள்	 இந்தத்
த ணத்தில்	ைக ெசய்யாமல்,	ெதாடர்ந் 	வீட் க்	காவலிேலேய	ைவத்தி ந்தனர்.
அப்ேபா 	இந்தியப்	 பிரதமராக	இ ந்த	 ராஜீவ்	 காந்தி	அவர்கள்,	 ெசன்ைனக் ச்
ற் ப்பயணம்	 ெசய்யவி ந்ததால்	 ன்ேனற்பாடாக	 எம்ைமக்	ைக 	 ெசய்வதாக

சில	 உள ப்பைட	 அதிகாரிகள்	 றினார்.	 ராஜீவ்	 தமிழ்நாட் க் 	 வ ம்
ேவைளகளிெலல்லாம்	 சிலகாலமாக	 எம 	 இயக்க	 உ ப்பினர்கள்	 ைக
ெசய்யப்பட் ,	 அவர்	 ேபானபின்	 வி விக்கப்ப வ 	 வழக்கமாைகயால்	 நா ம்
இ பற்றிப்	ெபரிதாக	அலட் க்ெகாள்ளாமல்	சிைறயில்	இ ந்ேதாம்.

ஆனால்,	ேபச் வார்த்ைதகள்	 ற்றாகத்	ேதால்வியைடந்த ம்	தளபதி	கிட் ைவ ம்
அவர்கள்	சிைறயில்	ேபாட்டார்கள்.	அ மட் மின்றி,	ேதசிய	பா காப் ச்	சட்டத்தின்



கீழ்	எம்மீ 	ெபாய்க்	 ற்றங்கைள ம்	 மத்தியி ந்தனர்.	நடக்க யாத	நிைலயில்
எம்மில்	 சிலர்	 ெசன்ைனச்	 சிைறச்சாைலயில்	 இ ந்தனர்.	 அ ேபால	 ஒ 	 சிலர்
ம ைரச்	 சிைறச்சாைலயி ம்	 இ ந்தனர்.	 ம ைரச்	 சிைறச்சாைலயில்
ைவக்கப்பட் ந்தவர்களில்	 பலர்	 உ ப் கைள	இழந்த	நிைலயிேலா	அல்ல 	 பாரிய
காயங்க க்ேகா	 சிகிச்ைச	 ெபற் க்	 ெகாண் ந்தவர்களா ம்.	 இவர்கைள
ஈவிரக்கமற்ற	 ைறயில்	இந்திய	 வல்லாதிக்க	அரசின்	ைகக் லிகள்,	ைககளில்
மாட்டப்பட் ந்த	 க்ேகாஸ்	 வயர்கைளக்	 கழற்றி	 எறிந் விட் 	 அம் லன்சில்
ஏற்றி	 ெசன் 	 சிைறயில்	 தள்ளியைத,	 நாம்	 ஒ ேபா ம்	 மறந் விடமாட்ேடாம்.
இந்தியத்	 ேதசிய	 பா காப் ச்	 சட்டமான 	 ஒ 	 நபைர	 எ வித	 நீதிமன்ற
விசாரைண ம்	 இன்றி,	 சிைறச்சாைலயில்	 நிபந்தைனயற்ற	 ைறயில்	 ஒ வ டம்
வைர	த த் 	ைவப்பதற் 	இடமளிக்கிற .	 1988,	ஆவணி	மாத	இ திவாரத்தில்
கிட்டண்ணா ம்,	அவ டன்	இ ந்தவர்க ம்	 ேதசிய	 பா காப் ச்	சட்டத்தின்	 கீழ்
ைக 	 ெசய்யப்பட் ,	 எம் டன்	 ெகாண் வந் 	 ெசன்ைன	 மத்திய
சிைறச்சாைலயில்	அைடத் 	ைவக்கப்பட்டனர்.

ேப மட் ம்	 அவ டன்	 ேபசிவிட் 	 தம 	 எண்ணப்ப 	 இறங்கி	 வரவில்ைல
என்பதற்காக	அவர 	 பாதிக்கப்பட்ட	 உடல்	 நிைலையக் ட	 எண்ணிப்	 பார்க்காமல்,
ஈவிரக்கமற்ற	 ைறயில்	 அவைரச்	 சிைறயில்	 தள்ளிய 	 இந்திய
ஏகாதிபத்தியத்தின்	 “	 ளிச்சல்	 ஏவைற”ைய	 எமக் 	 மிகத்	 ெதளிவாக
எ த் காட் ம்	ஒ 	ெசயலா ம்.	தமிழ்நா 	 வ ம்	தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகள்
இயக்கத்ைதச்	 ேசர்ந்த	 154	 ேபர்	 (ெபண்கள்	 உட்பட)	 அப்ேபா
ைக ெசய்யப்பட் ந்தனர்.	 இப்ப ச்	 ேதசிய	 பா காப் ச்	 சட்டத்தின்	 கீழ்	 ைக
ெசய்யப்பட்ேடர்	 மீ ,	 பாரிய	 ெபாய்க்	 ற்றங்களில்	 க்கியமான .
ெசன்ைனயி ள்ள	 ெபௗத்த	 விகாைரைய	 ெவ ைவத் த்	 தகர்க் ம்
ேநாக்கத் டன்	நண்பர்க டன்	ேசர்ந் 	திட்டம்	ேபாட்ட மல்லாமல்,	அத்திட்டத்ைத
நிைறேவற்றச்	 ெசல்ைகயில்	 தாம்	 சந்ேதகத் டன்	 ெந ங்கிய	 ேபா 	 நான்
தப்ப யன்ற …	 இதில்	 ஒ 	 க்கிய	 விடயம்	 என்னெவன்றால்,	 இேத
ற்றத் க்காக	 எம்மில்	 பலரின்	 ெபயர்கள்	 ேபாடப்பட் ந்த 	 தான்	 இதில்

இன் ெமா 	அதிசயம்	 என்னெவன்றால்,	 ெசன்ைனயில்	ஒ 	 ெபௗத்த	விகாைர
இ ப்பேத	எனக் ச்	சிைறயில்	இ க் ம்	 ேபா 	தான்	ெதரி ம்.	வின்சன்ட்	என்ற
எம 	 ேபாராளி	 ஒ வ க் 	 கண்ணிெவ 	 ஒன்றின்	 லம்	 ழங்காலின்	 கீழ்
ண் க்கப்பட் ந்த .	 அவரால்	 நடக்கேவ	 யா 	 ஆனால்,	 ைள	 ெகட்ட

அதிகாரிகள்	 சிலர்	 அவர்மீ ம்	 சில	 ெபாய்க்	 ற்றச்சாட் கைளச்
ேசா த்தி ந்தனர்.	அைவகளில்	ஒன் ,	ெபௗத்த	விகாைரயில்	ெவ ைவப்பதற் த்
தயராக	 நின்றேபா 	 காவல்	 ைறயினைரக்	 கண் விட் 	 ஓட யன்றார்	 காவல்
ைறயினர்	அவைரத்	 ரத்திப்	 பி த் க்	ைக 	ெசய்தனர்	என்ப 	தான்.	என்ன

கற்பைன	இ ?

எம்ைமத்	 ேதசிய	 பா காப் ச்	 சட்டத்தின்	 கீழ்	 உள்ேள	 தள்ளிய	 இந்திய	 அர ,



ெவளி லகிற் த்	தான்	 த்தமான	அர 	என்பைதக்	காட் வதற்காக	“	சதா	சிவம்
விசாரைணக்	ெகாமிஷன்”	என்ற	விசாரைணக்	 	ஒன்ைற	நியமித் ,	அதனிடம்
எம 	 விசாரைணைய	 ஒப்பைடத்த 	 26.09.1988	 அன் 	 திலீபன்	 தியாக
மரணமைடந்த	 தலாண் 	 நிைன 	 தினத்தன் 	 தான்	 இந்த	 விசாரைணக்

வினர்,	 தன் தலாக	 எம்ைம	 விசாரிக்க	 அைழத்தி ந்தனர்.	 அன்
சாட்சியமளிக்கச்	 ெசன்றவர்களில்	 நா ம்	 ஒ வன்.	 அன் 	 நாம்	 திலீபனின்
நிைனவாக	 ஒ நாள்	 வ ம்	 உண்ணாவிரதத்ைதச்	 சிைறயில்
ஆரம்பித்தி ந்ேதாம்.

அந்த	நிைலயில்	ைககளில்	விலங்கிடப்பட்டவா 	நாம்	விசாரைணக்	 	 ன்பாக
அைழத் ச்	 ெசல்லப்பட்ேடாம்.	 தமிழ்நாட் 	 அரசியற்	 கட்சிப்	 பிர கர்கள்	 சிலர்
எமக்காக	 சதாசிவம்	 விசாரைணக்	 	 ன்னிைலயில்	 சாட்சியமளித்தனர்.
அவர்களில்	 ஒ வர்தான்	 தி .ஆற்கா 	 வீரசாமி.	 அவர்	 எ த் க்	 றியவற்றில்
ஒன் 	மட் ம்	இன் ம்	என்	மனத்தில்	அப்ப ேய	பதிந்தி க்கிற 	 “ேபானவ டம்
இேத	 தினத்தன் 	 உண்ணாவிரதத்ைத	 ேமற்ெகாண் 	 தியாக	 மரணமைடந்த
திலீபன்	 அவர்கள்,	 ஐந் 	 ேகாரிக்ைககைள	 ன்ைவத் த்	 தன்	 ேபாராட்டத்ைத
இந்திய	 அர க் 	 எதிராக	 நடத்தினார்.	 அைவகளில்	 ஒன் ,	 சிைறயிலி க் ம்
தமிழ்க்	ைகதிகைள	வி விக்க	ேவண் ம்	என்ப .	ஆனால்	அவர்	இறந்தபின்	 ட
இந்திய	 அர 	 அைத	 நிைறேவற்றவில்ைல	 அன் 	 இந்திய	 அரசிடம்	 ,	 திலீபன்
இக்ேகாரிக்ைகைய	 வி வித்தேபா ,	 தமிழ்க்	ைகதிகள்	 சிறீலங்காச்	 சிைறகளில்
இ ந்தனர்.	ஆனால்,	இன் 	 தமிழீழ	 வி தைலப்	 லிகைள	இந்திய	அர 	இந்த
மண்ணிேலேய,	ேதசிய	பா காப் ச்	சட்டத்தின்	கீழ்,	பழிவாங் ம்	ேநாக் டன்	ைக
ெசய் 	சிைறயில்	ைவத்தி க்கிற .	அன் 	இலங்ைகச்	சிைறயிலி ந்த	அரசியல்
ைகதிகைள	இேத	 நாளில்	 வி விக் ம்ப ,	 திலீபன்	இந்திய	அரசிடம்	 ேகட்டான்.
இன் 	 அேத	 நாளில்	 இந்தியாவில்	 இ க் ம்	 இலங்ைக	 அரசியல்	 ைகதிகைள
வி விக் ம்ப 	நாம்	ேகட்கேவண் ய	நிைல	உள்ள .

திலீபன்	உண்ணாவிரதம்	இ ந் 	ஈக	மரணமைடந்த	இந்தத்	 க்கநாளில்,	தமிழீழ
வி தைலப்	 லிப்	ேபாரளிகைள(கிட் 	உட்பட)	வி தைல	ெசய்ய	ேவண் ம்ெமன் ,
தாழ்ைம டன்	 ேவண் கிேறன்.	 எம 	 நாட் ற் 	 எம்மால்	 சிகிச்ைசக்காக
அைழத் வரப்பட்டவர்கைள	 நாேம	 சிைறயில்	 ேபா வ 	 அநீதியான 	 ”	 என் ,
அவர்	 ேகட் க்ெகாண்டார்.	இந்த	 லின்அச் ேவைலகள்	இந்தியாவில்	 ற்
26.09.1988	 அன் 	 தி .	 ைவ.	 ேகாபால்	 சாமி	 (நாடா மன்ற	 உ ப்பினர்)
அவர்களின்	 தைலைமயில்	 ெவளியீட் 	 விழா	 ெசன்ைனயில்	 நைடெபற்ற	 ேபா ,
அதற்காக	 உைழத்தவர்களில்	 நண்பர்கள்	 ேவால்டர்,ராவ்,	 த் ராஜர்,	 த்த
உ ப்பினர்	 ேபபி	 அண்ணா	 (இளங் மரன்),	 ரளி,	 ராஜன்,	 ேபான்ேறார்
க்கியமானவர்கள்…	அவர்க க் 	நான்	நன்றி	ெசால்லக்	கடைமப்பட் ள்ேளன்.

இந் ைல	 ெவளியி ம்ேபா 	 நான்	 ெசன்ைன	 மத்திய	 சிைறயில்	 இ ந்ேதன்.
ஆகேவ	 ெவளியீட் 	விழா	 ந்த ம்.இதன்	 பிரதிகள்	 சிலவற்ைற	 என்னிடம்	 பல



கஷ்டங்க க் 	 மத்தியில்	 ெகாண் வந் 	 தந்த	 தி .ைவ.ேகாபால்சாமி
அவர்க க் ம்	என்	நன்றிகள்	உரித்தா க,	இந் ைல	நான்	எ திய	ேபா ம்	இைத
மிக	ஒ ங்கான	 ைறயில்,	 பிர ரத்திற் 	 ஏற்றவா 	தட்டச்சில்	ெபாறித் த்தந்த,
தமிழீழ	 வி தைலப்	 லிகளின்	 த்த	 உ ப்பினர்	 தி .	 ேதவர்	 அவர்களின்
ேசைவைய ம்	 என்னால்	 ஒ 	 ேபா ம்	 மறக்க யா .	 மீண் ம்	 இந் லின்
இரண்டாம்	பதிப்ைப	ெவளியி ம்	 யற்சியில்	என்ைனச்	சில	வ டங்க க் 	 ன்

ண் ய	தி .ராேதயன்	( ன்னாள்	“	ஈழநாதம்	வாரமலர்	”	ஆசிரியர்)	அவர்கட் ம்
என 	நன்றிகள்	உரித்தா க.

கவிஞர்	 .ேவ.ேயா.வாஞ்சிநாதன்

மாவ 	வீதி,	ஐந் 	சந்தி,	யாழ்ப்பாணம்,	தமிழீழம்.

ரட்டாதி,	1992.
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15.09.87	 காைல	 மணி	 8.30!	 தமிழீழப்	 ேபாராட்ட	 வரலாற்றிேல	 ைவரத்	 ரிைக
ெகாண் 	 ெபான்	 எ த் க்களால்	 ெபாறிக்கப்பட	 ேவண் ய	 நாள்.	ஆம்;	 தமிழீழ
வி தைலப்	 லிகளின்	 அரசியல்	 பிரி ப்	 ெபா ப்பாள ம்,	 தமிழினத்தின்
வி ெவள்ளி மாகிய	திலீபன்	 (இராைசயா	 பார்த்திபன்)	அவர்கள்	 நல் ர்	வடக்
வீதியி ள்ள	கந்தன்	க ைண	இல்லத்தில்	வாக்கிேடாக்கி	 டன்	ந வராந்தாவில்
அமர்ந் 	ெகாண் 	 ன்னைக	தவ ம்	 கத் டன்,	நண்பர்க டன்	அளவளாவிக்
ெகாண் க்கிறார்.

ெசார்ணம்,	 அன்ரன்	 மாஸ்டர்,	 கவிஞர்	 காசி	 ஆனந்தன்	 ேபான்ேறார்	 அங்
இ க்கின்றார்கள்…	க ப் நிற	 ட்ர சர்,	ேகா 	ேபாட்ட	ெவள்ைள	நிற	 ( க்ைக)
ேசட்,	 கண்ணில்	 கண்ணா …	 திலீபன்	 அன் 	 மிக ம்	 எ ப்பாகக்
காட்சியளிக்கிறார்…	 வழக்கமாக	 கைலந் கிடக் ம்	 தைல ம்,	 அ க்ேகறிய
உைட மாகக்	காட்சி	த ம்	அவைர,	எ ப்பான	அந்தத்	ேதாற்றத்தில்	பார்த்தேபா
எனக்ேக	ஆச்சரியமாக	இ ந்த .

அவைர	 ேநாக்கி	நடக்கிேறன்…	ஹேலா	 .ேவ.ேயா…	என்ற	இனிய	பலாச் ைளக்
ரல்	என்ைன	வரேவற்கிற .	திலீபன்	இப்ப த்தான்	என்ைன	அைழப்ப 	வழக்கம்.

அவர ேக	 ெசன்றேபா 	 பக்கத்தில்	 அம ம்ப 	 என்	 ேதாள்கûக்	 கட்
அைணத்தவா 	 றினார்.	 கிட் 	 அண்ணா க்ேக	 உரிய	 இந்த	 பழக்கம்	 அவர்
உ வாக்கிய	 திலீப க் ம்	 இ ந்த …	 அன்பானவர்கைள	 அைணத்
வரேவற்பதில்	 இ வ ேம	 ைகேதர்ந்தவர்கள்…	 சாதாரண	 ெபா 	 மக்க ம்,
சி வர்க ம்,	 ெபண்க ம்	 திலீபைன	 மிக ம்	 ேநசித்ததற் க்	 காரணம்
அவரிடத்தில்	 ெகாண் ந்த .	 கனி ம்,	 பரி ம்,	 வார்த்ைதகளின்
இனிைம ேமயா ம்….	 சிரித்த	 கத் டன்	அவர்	 காட்சி	 தராத	 ேவைள	 ஒன்
இ க் ேமயானால்	அ 	உறங் ம்ேபாதாகத்தான்	இ க்க	ேவண் ம்.	அப்ேபா ட
அவர்	 கம்	க ைமயாக	இ ந்தைத	நான்	பார்த்ததில்ைல.

யாழ்	 மாவட்டத்தி ள்ள	 ஊெர 	 என் ம்	 அழகிய	 பைனமரங்கள்	 ெகாஞ்சி
விைளயா ம்	 கிராமத்தில்,	 ஆசிரியர்	 தி .இராைசயா	 தம்பதிகளின்	 கைடசி
(நாலாவ )	 மகனாகப்	 பிறந்த	 (திலீபன்)	 பார்த்திபன்	 வாழ்வின்	 ஆரம்பத்திேலேய
மிக ம்	 ர்ப்பாக்கியசாலியாக	இ ந் விட்டான்.	 பத் 	 மாதம்	 வைர	அன் ப்பால்



ஊட் ,	 சீராட் ,	பாராட் 	வளர்த்த	அன்ைனயின்	அரவைணப்ைபப்	பத்தாவ 	மாத
வில்	பறிெகா த் விட்டான்	திலீபன்.

பிஞ் க்	 கால்கைள	 ஊன்றி	 அந்தக்	 ழந்ைத	 தத்தித்தத்தி	 நடக்க	 ேவண் ய
ப வத்ைத,	ெகாஞ்சி	மகிழ்ந்த	அன்ைன	ெநஞ்சில்	மகிழ்ேவா 	பார்க்க	 யாமல்
பரேலாகம்	 ேபாய்விட்டார்…	 எத்தைன	 ெகா ைம	 இ ?	 உறவினர்களின்
அரவைணப்பில்	வளர்ந்த	பார்த்திபன்,	தன்	ஆரம்பக்கல்விைய	ஊெர வி ம்,	யாழ்
இந் க்	கல் ரியி ம்	கற்றான்.

1974-ஆம்	ஆண் 	ைத	மாதம்	யாழ்	நகரில்	நைடெபற்ற	2-ஆம்	உலகத்	தமிழராய்ச்சி
மகா	நாட் ல்	மிக ம்	ஆர்வத் டன்	கலந் ெகாண்டான்…	ஆனால்	தமிழினத்தின்
ேராகி	ஒ வனின்	கட்டைளயின்	 லம்	பத் 	அப்பாவித்	தமிழர்கள்	அவன்	கண்
ன்னால்	 ெகால்லப்பட்டைதக்	 கண் 	 பார்த்திபனின்	 இதயம்	 த்த …

தமிழன்	 தந்திரமாக	 வாழ	 ேவண் ெமன்ற	 வி தைலத்தாகம்	 அந்த	 சி 	 (10
வயதில்)	வயதில்	அவன்	ெநஞ்சில்	ெந ப்பாகப்	பற்றத்	ெதாடங்கிய .

யாழ்	 இந் வில்	 பயி ம்	 ேபா ,	 ப ப்பி ம்	 விைளயாட் ம்	 மிக ம்
திறைமசாலியாக	 விளங்கினான்.	 விைளயாட் த் ைறயின்	 தைலவனாக ம்,
சிறந்த	 ச ரங்க	 (ெசஸ்)	 விைளயாட் 	 வீரனாக ம்	 திகழ்ந்தான்.	 1977-ஆம்
ஆண் 	இலங்ைகயில்	 நைடெபற்ற	இனக்கலவரத்தில்	யாழ்ப்பாணம்	 ேநாக்கிவந்த
தமிழ்	 அகதிக க் 	 தன்னால்	 ந்த	 உதவிகைளச்	 ெசய்தான்.	 அப்ேபா
அவ க் 	 வய 	 13.	 அந்த	 இனக்	 கலவரம்	 திலீபனின்	 ெநஞ்சில்	 தந்திர
தாகத்ைத	 ெவ வாகக்	 கிளப்பத்	 ெதாடங்கிய .	அந்த	 வயதிேலேய	 வி தைலப்
லிகளின்	அதிர த்	தாக் தல்கைள	மானசீகமாக	மகிழ்ச்சி	த ம்ப	வரேவற்றான்
திலீபன்…

தமிழ்த் ேராகி	 ைரயப்பா	ெகாைல	ெசய்யப்பட்டேபா 	ஆனந்தக்	 த்தா யவன்
திலீபன்…	1982ஆம்	ஆண் 	நைடெபற்ற	கல்விப்	ெபா த்	தராதரம்	பத்திரப்பரீட்ைச
(உயர்தரம்)யில்	 சகல	 பாடங்களி ம்	 சிறப்பான	 சித்திகைளப்	 ெபற் 	 யாழ்
பல்கைலக்கழக	 ம த் வ	 பீடத் க் த்	 ெதரிவானான்.	 ஆனால்	 தமிழ்	 மக்கள்
ெகா ைமயான	 ைறயில்	 ெகாைல	 ெசய்யப்பட்ட 	 கண் 	 அவன்	 மனம்
தவித்த …	 தமிழ்	 மக்கைளக்	 காப்பதற்காக	 தன்	 உயர்கல்விைய	 உதறித்தள்ளிய
திலீபன்,	 வி தைல	 இயக்கத்தில்	 ேசர்ந் 	 தமிழ்	 மண் க்காகப்	 ேபாராடத்
தீர்மானித்தான்.

தமிழ்	மக்கைளக்	காப்பதற்காக	அல் ம்	பக ம்	ேபாரா க்ெகாண் ந்த	தைலவர்
ேவ.பிரபாகர டன்	 எப்ப யாவ 	 இைணய	 ேவண் ெமன்பேத	 அவன
கனவாக ம்	 இலட்சியமாக ம்	 இ ந்த .	 தைலவர்	 பிரபாைவத்	 தன்	 மானசீகக்

வாக	 வரித் க்ெகாண்ட	 பார்த்திபன்	 (திலீபன்)	 1983-ஆம்	 ஆண் 	 தமிழீழ



வி தைலப்	 லிகள்	இயக்கத்தில்	அங்கத்தனவாக	 ேசர்ந்தான்……	ஆரம்பத்தில்
கப்டன்	பண் த டன்	இைணந் 	பிரச்சார	ேவைலகைளக்	கவனித் வந்த	அவன்
பின்	 மானிப்பாய்,	 வட் க்ேகாட்ைடப்	 ப தியில்	 பிரச்சாரப்	 ெபா ப்பாளனாக
நியமிக்கப்பட்டான்…	 1983ஆம்	 ஆண் ன்	 கைடசிப்	 ப தியில்	 தமிழ்ப்ப தியில்
பிரச்சார	 ேவைலகளில்	 ஈ பட்ட	 வி தைல	 லிக க் 	 தைலக் 	 ேமல்	 ஆபத்
இ ந்த 	 என்ப 	 எல்ேலா க் ம்	 ெதரி ம்…	 இந்த	 ஆபத்
இரா வத்திடமி ந் 	 மட் மல்ல…	 ேவ 	 பல	 வழிகளி ம்	 உண் .
இைவகளிெலல்லாம்	எதிர்நீச்சல்	ேபாட் 	தன்	பணியில்	ெவற்றி	கண்டவன்	திலீபன்.

தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகளின்	யாழ்	பிராந்திய	தளபதியாகக்	கடைமயாற்றிய	தி .
கிட் 	அண்ணா	திலீபனின்	ெசயல்	திறனி ம்,	அயாராத	 யற்சியி ம்	நம்பிக்ைக
ைவத்தார்.	 கடைம,	 கண்ணியம்,	 கட் ப்பா ,	 உ தி,	 உைழப் 	 எல்லாவற்றி ேம
திறைமயாகத்	 திகழ்ந்த	 திலீபன்	 அவர்கைள	 தமிழீழ	 வி தைலப்	 லிகளின்
அரசியல்	 பிரி ப்	 ெபா ப்பாளனாக	 நியமிக் ம்ப 	 தைலவர்	 பிரபாவிடம்	 சிபாரி
ெசய்தார்	கிட் .

திலீபன்	அந்த	 ெபா ப் க் 	 நியமிக்கப்பட்ட	 பின்,	 தமிழீழ	 வி தைலப்	 லிகளின்
வரலாற்றில்	ஓர்	 திய	அத்தியாயம்	ஆரம்பமாயிற் .

திலீபன்	தமிழ்	மக்கைள	அரசியல்	மயப்ப த் வதற்காக	அதற்காக	அல் ம்	பக ம்
உைழத்த	 அேதேவைள,	 தளபதி	 கிட் டன்	 இைணந் 	 பல	 தாக் தல்
திட்டங்கைள ம்	 வ த்தான்.	 அேநக	 தாக் தல்களில்	 தாேன	 ேநர யாக
ஆ தேமந்திப்	ேபாரா னான்…	பல ைற	இரா வத்திடம்	பி பட் த்	தாக்கினான்.
வல்ைவயில்	 ஏற்பட்ட	 வி தைலப்	 லிகள்	 -	 இரா வ	 ேநர 	 ேமாதல்	 ஒன்றில்
வயிற்றில்	 ண் 	 பாய்ந் 	 சத்திர	 சிகிச்ைசக் 	 ஆளாக்கப்பட்டான்.	 அப்ேபா
அவன 	 டலின்	 14	அங் லம்	ெவட் 	 வீசப்பட்ட .	அைத ம்	தமிழினத் க்காக
ஏற் க்ெகாண்டான்.	 ன் 	 ைற	 சந்திரசிகிச்ைச	ெசய்யப்பட்ட	அவன்,	 மிக ம்
பலவீனமைடந்தான்.	ஆனால்	மன	உ திமட் ம்	தளரவில்ைல.

“களத்தில்”	 என்ற	 மாதப்	 பத்திரிக்ைகைய	 நடாத்தி	 தன்	 எண்ணங்கைள
எ த் வில்	வ த்தார்….	இயக்கக்	ெகாள்ைககைள	மிக	எளிதாக	மக்க க்
விளங்கைவத்தார்.	 “களத்தில்”	 பத்திரிக்ைகயின்	 இ தி	 இ 	 இதழ்களி ம்
திலீப டன்	இைணந் 	பணியாற் ம்	வாய்ப் 	எனக் க்	கிைடத்த ….	அப்ேபா
அவர 	 ஆற்றைல	 நன் 	 அறி ம்	 சந்தர்ப்பம்	 எனக் 	 ஏற்பட்ட .	 கட் ைரகைள
எ ம்ேபா 	அைவ	 மக்க க் 	 ரியக் யவா 	இ க்க	 ேவண் ம்	 என்பதில்
கவனமாக	 இ ந்தார்.	 அைதேய	 எனக் ம்	 அ க்க 	 வார்.	 திலீபனின்
யற்சியினால்	 பல	 உப	 -	 ஸ்தாபனங்கள்	 தமிழீழ	 வி தைலப்	 லிகளின்

பண்ைணயில்	விைளந் 	அதிக	பலைனக்	ெகா க்கத்	ெதாடங்கின…	அைவகளில்
பலம்	வாய்ந்த	சிலவற்ைற	இங் 	த கிேறன்,



1.	 தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகளின்	மாணவர்	இயக்கம்	(ந.ஞ.க.ப)

2.	 தமிழீழ	மகளிர்	அைமப் .

3.	 தந்திரப்	பறைவகள்	அைமப் .

4.	 தமிழீழ	ேதசபக்தர்	அைமப் .

5.	 தமிழீழ	விழிப் க்	 க்கள்

6.	 தமிழீழக்	கிராமிய	நீதிமன்றங்கள்.

7.	 ேதச	உற்பத்திக்	 க்கள்

8.	 ‘தமிழீழ	ஒலி	ஒளி	ேசைவக்	கட் ப்பாட் ச்	சைப’

9.	 தமிழர்	 கலாசார	 அைவ	 மற் ம்	 சில	 ெதாழிற்	 சங்கங்க ம்	 திலீபனால்
அைமக்கப்பட் 	மிகத்	திறைமயாகச்	ெசயற்பட் 	வ கின்றன.

காைல	9.30	மணி!	பாடசாைல	பிள்ைளகள்	வரிைசயாக	வந் 	திலீபைனச்	சந்தித்
விைடெப கிறார்கள்.	 எல்ேலா ட ம்	 அவர்	 அன்பாகப்	 ேப கிறார்.	 “
ேவாக்கிேடாக்கி”	யில்	தைலவ டன்	சில	நிமிடங்கள்	ேப கிறார்.	ேபசிவிட் 	அந்த
மண்ணிற	 “	 வாைன”	 ேநாக்கி	 நடக்கிறார்…	 எல்ேலா ம்	 பின்	 ெதாடர்கிேறாம்…
ஆம்,	அவரின்	தியாகப்	பயணம்	ஆரம்பமாகி	விட்ட .	மிக	மி க்காக	நடந் 	 ன்
ஆசனத்தில்	 ஏ கிறார்.	அவரின்	 பக்கத்தில்	ெசார்ணம்,	அன்ரன்	 மாஸ்ரர்,	 ரளி,
பின்	ஆசனத்தில்	காசி	ஆனந்தன்,	 ராஜன்,	 நான்,	மற் ம்	 சிலர்…!	வான்	 நல் ர்
கந்தசாமி	 ேகாயிைல	 ேநாக்கி	 ஓ கிற …	 பாைதயின்	 இ 	 பக்கத்தி ம்
மாணவர்கள்,	ெபா மக்கள்	ஆகிேயார்	ைகயைசத் 	வழிய ப் கிறார்கள்.

வான்	நின்ற ம்,	பிரதித்	தைலவர்	மாத்தயா,	எதிர்வந் 	நின் ,	திலீபைனக்	கட்
அைணத் 	 வரேவற் ,	 உண்ணாவிராத	 ேமைடக் 	 அைழத் ச்	 ெசல்கிறார்.
நாங்க ம்	 பின்னால்	 ேபாய்க்	 ெகாண் க்கிேறாம்…	 எதிர்பாராத	 விதமாக	 அந்த
நிகழ்ச்சி	நடக்கிற .	வயதான	ஒர்	அம்மா…	தள்ளா ய	சிவந்த	நிற	ேமனி,	ப த்த
தைல,	ஆனால்	ஒளி	தவ ம்	கண்களில்	கண்ணீர்	மல்க,	திலீபைன	மறித் ,	தன்
ைகயில்	 மந் வந்த	 அர்ச்சைனச்	 சைரயிலி ந் 	 ந ங் ம்	 விரல்களால்
தி நீற்ைற	 எ த் 	 திலீபனின்	 ெநற்றியில்	 கிறார்…	 ற்றியி ந்த	 “	 கெமரா”
க்கள்	எல்லாம்	அந்தக்	காட்சிையக்	 “	கிளிக்”	ெசய்கின்றன.	 வீரத்திலகமி கிறார்
அந்தத்	 தாய்…	 தாயற்ற	 திலீபன்	 அந்தத்	 தாயின்	 பாச	 உணர்வில்	 ழ்கிப்ேபாய்
வி கிறார்…	 காைல	 9.45	 மணி	 உண்ணாவிரத	 ேமைடயிேல	 உள்ள	 நாற்காலியில்
திலீபைன	 அமர	 ைவக்கிறார்,	 தமிழீழ	 வி தைலப்	 லிகளின்	 பிரதித்	 தைலவர்



மாத்தயா	அவர்கள்…	எனக் 	அப்ேபா 	ஒ 	நிகழ்ச்சி	ஞாபகத் க் 	வந்த .

ெநல்லிய 	 இரா வ	 காம்	 தாக் த க் 	 ன்பாக	 கப்டன்	 மில்லரிடம்
திட்டத்ைத	 ஒப்பைடத் 	 வழிய ப்பி	 ைவக்கிறார்	 மாத்தயா…	 அன் 	 மில்லர்
வீரத் க் க்	காவியம்	ஒன்ைறேய	பைடத் விட் 	வீரமரணம்	அைடந்தான்.	இன்
திலீபன்…?	 திலீபனின்	 அ ேக	 நான்,	 ராஐன்,	 பிரசாத்,	 சிறீ	 ஆகிேயார்
அமர்ந்தி க்கிேறாம்.	 திலீபனின்	 தியாகப்	 பயணம்	 ஆரம்பமாகிவிட்ட .	 அங்
பக்கத்திலி ந்த	 ேமைடயில்	 பிரசாத்	 தைலைமயில்	 ட்டம்	 நைடெபற்ற .	 தி .
நேடசன்,காசி	 ஆனந்தன்	 ஆகிேயார்	 திலீபனின்	 உண்ணாவிரதம்	 எதற்காக
ஆரம்பிக்கப்ப கிற 	 என்ப 	 பற்றி	விளக்கமளித்தார்கள்…	 தமிழ்	 மக்களின ம்
தமிழர்	தாயகத்தின ம்	உரிைமகைளப்	ேப ம்	ேநாக்கமாக,	இந்தியா	மக்களின
கவனத்ைத	ஈர்க் ம்	வைகயில்,	தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகளால்	 ன்ைவக்கப்பட்ட
ஐந் 	ேகாரிக்ைகக ம்	பின்வ வன:

1.	 பயங்கரவாதத்	 தைடச்	 சட்டத்தின்	 கீழ்	இன் ம்	 த ப் க்	 காவலில்	அல்ல
சிைறகளில்	உள்ேளார்	வி விக்கப்பட	ேவண் ம்.

2.	 னர்வாழ் 	 என்ற	 ெபயரில்	 தமிழர்	 தாயகத்தில்	 நடத்தப்ப ம்	 சிங்களக்
ேயற்றம்,	உடன யாக	நி த்தப்படல்	ேவண் ம்.

3.	 இைடக்கால	அர 	நி வப்ப ம்	வைர	 “	 னர்வாழ் ”	என் 	அைழக்கப்ப ம்
சகல	ேவைலக ம்	நி த்தப்பட	ேவண் ம்.

4.	 வடக் 	 -	 கிழக் 	 மாகாணங்களில்	 ெபாலிஸ்	 நிைலயங்கள்	 திறக்கப்ப வ
உடன யாக	நி த்தப்பட	ேவண் ம்.

5.	 இந்திய	 அைமதிப்பைடயின்	 ேமற்பார்ைவயில்,	 ஊர்க்காவல்	 பைட	 என
அைழக்கப்ப ேவா க் 	 வழங்கப்ெபற்ற	 ஆ தங்கள்	 தி ம்பப்	 ெபறப்பட் ,
தமிழ்க்	 கிராமங்கள்,	 பள்ளிக் டங்கள்ஆகியவற்றில்	 ெகாண் ள்ள
இரா வ,	ெபாலிஸ்	நிைலயங்கள்	 டப்பட	ேவண் ம்.

பிரசாத்	அவர்களால்	ேமற்ப 	ஐந் 	ேகாரிக்ைகக ம்	வாசிக்கப்பட்டன.

இேத	 ேகாரிக்ைககைள	 13.09.1987	அன் 	இந்தியா	 உயர்	 ஸ்தானிகரின்	ைகயில்
ேநர யாகக்	 கிைடக்க யதாக	 அ ப்பி	 24	 மணித்தியால	 அவகாச ம்
ெகா த்தி ந்தார்கள்…	 ஆனால்	 15.09.1987	 வைர	 எந்தப்	 பதி ம்

வரிடமி ந் 	 கிைடக்காத	 காரணத்தினால்	 சா ம்வைர	 உண்ணாவிரத ம்,
மறியல்	 ேபாராட்ட ம்	 நடத் வெதன	 தமிழீழ	 வி தைலப்	 லிகளின்	 பிரேதசப்
ெபா ப்பாளர்களின்	 ட்டத்தில்	 13.09.1987	 அன் 	 தீர்மானிக்கப்பட்ட
அதன்ப தான்	திலீபனின்	தியாகப்	பயணம்	ஆரம்பித்த …



பிற்பகல்	 2.00	 மணி!	 திலீபன்	 கம்பீரமாக	 வீற்றி க்கிறார்.	 உண்ணாவிரதம்
ஆரம்பிக்கப்பட் 	 இரண் 	 மணித்தி	 யாலங்கள்	 ந் விட்டன.	 இரண்டாவ
ேமைடயிேல	 நைடெபற் க்	 ெகாண் ந்த	 உண்ணாவிரத	 விளக்கக்	 ட்டம்

வைடந் விட்ட 	“	ப ப்பதற் ப்	 த்தங்கள்	ேவண் ம்”	என் 	என்	கா க் ள்
க்கிறார்	திலீபன்:	நான்	 ராஐனிடம்	ெசால்கிேறன்	பதிைனந் 	நிமிடங்களில்

பல	 அரிய	 ல்கள்	 ேமைடக் 	 வ கின்றன.	 வி தைலப்	 ேபாராட்டங்கள்	 பற்றி
அறிவதில்	 திலீப க் 	 மி ந்த	 ஆர்வம்	 எப்ேபா ேம	 உண் .	 பிடல்	 காஸ்ட்ேரா,
ேச ேவரா,	 ேஹாசிமின்,	யாசர்	அராபத்	 ேபான்றவர்களின்	வாழ்க்ைகையப்	 பற்றிய
ல்கைள	ேநரம்	கிைடக் ம்ேபா 	ப ப்பார்.

பலாஸ்தீன்	 மக்களின்	 வாழ்க்ைகையப்	 பற்றிப்	 ப ப்பெதன்றால்	 அவ க் ப்
பலாச் ைளமா	திரிப்	பி க் ம்.	 “	பலஸ்தீனக்	கவிைதகள்”	என்ற	 ைல	அவரிடம்
ெகா த்ேதன்.	அைத	 மிக ம்	ஆர்வத் டன்	 ப க்க	ெதாடங்கினார்.	 மாைல	 5.00
மணிக் 	 பக்கத் 	 ேமைடயிேல	 நிகழ்ச்சிகள்	 ஆரம்பமாயிற் 	 பாடசாைல
மாணவிகள்	 ேபாட் 	 ேபாட் க்ெகாண் 	 கவிைதகைள	 வாசிக்கத்	 ெதடங்கினர்.
சிலா	 என்ற	 மாணவி	 மிக ம்	 உணர்ச்சிவசப்பட் 	 தன்	 கவிைதைய	 வாசித் க்

ெகாண் ந்தார்.	 அப்ேபா 	 ஒ 	 கட்டத்தில்	 அவர்	 அ ேதவிட்டார்	 ”	 அண்ணா
திலீபா	 !	 இளம்	 வயதில்	 உண்ணாமல்	 தமிழினத் க்காக…	 நீ	 தவமி க் ம்
ேகாலத்ைதக்	 கா ம்	 தாய்க் லத்தின்	 கண்களில்	 வ வ …	 ெசந்நீர்!…
சிலாவின்	விம்மலால்,	திலீபனின்	கவனத்ைதத்	தி ப் கிற .	கவிைத	ெதா ப்ைப
த் விட் 	 (பலஸ்தீனக்	 கவிைதகள்),	 கவிைத	 மைழயில்	 நைனயத்

ெதாடங்கினார்.	 அவர்	 விழிகளில்	 ட் ய	 நீர்த்ேதக்கத்ைத	 ஒ 	 கணம்	 என்
கண்கள்	காணத்	தவறவில்ைல.

எத்தைன	 இளகிய	 மனம்	அவ க் ?	 இந்த	 இளம்	 த் 	 இன் ம்	 எத்தைன
நாட்க க் 	 ஒ 	 ெசாட் 	 நீர்	 ட	 அ ந்தாமல்	 வா 	 வதங்கப்	 ேபாகிற ?
அகிம்ைசப்	 ேபாராட்டத் க்ேக	ஆணிேவராகத்	திகழ்ந்த	அண்ணல்	காந்திய கள்
ட,	 தன 	 உண்ணாவிரதப்	 ேபாராட்டங்கைள	 நீராகாரம்	 அ ந்தித்தாேன

நடத்தினார்!	 ஏன்?	 ேபாராட்ட	 வீரன்	 “	 ெபாபி	 சாண்ட்ஸ்”	 என்ன	 ெசய்தான்?
சிைறக் ள்,நீராகரம்	 அ ந்தித்தான்	 உண்ணாவிரதப்	 ேபாராட்டத்ைத	 ஆரம்பித்
உயிர்நீத்தான்.	இந்தியாவின்	ஆந்திர	மாநிலத்ைதச்	ேசர்ந்த	தி .ெபாட் 	ஸ்ரீ	ரா
என்பவ ம்	 அேத	 ைறயில்தான்	 உண்ணாவிரதம்	 இ ந் ,	 இ தியில்	 தியாக
மரணம்	அைடந்தார்.	 1956	ஓகஸ்ட்	 27	இல்,ெசன்ைன	மாகாணத் க் 	தமிழ்நா
என் 	 ெபயர்	 ட்டக்	 ேகாரி	 உண்ணாவிரதத்ைத	 ஆரம்பித்த	 63	 வயதான
வி நகர்	 சங்கரலிங்க	 நாடார்	 78	 ஆவ 	 நாள்	 அவர 	 ேகாரிக்ைக
ஏற் க்ெகாள்ளப்படாமல்	 உயிர் றந்தார்(13	 ஆண் க க் ப்பின்	 ேபரறிஞர்
அண்ணாவால்,	 1969	இல்	 ெசன்ைன	 மாகாணத் க் த்	 தமிழ்நா 	 என்ற	 ெபயர்
ட்டப்பட்ட ).



பகத்சிங்கின்	 ேதாழரான	 வங்காளத்ைதச்	 ேசர்ந்த	 ஜதீந்திர	 நாத்தாஸ்	 என்ற
இைளஞன்	 13.07.1929	இல்	 லா ர்	 சிைறயில்,	 சிைறக்ெகா ைமகைள	 எதிர்த்
உண்ணாவிரதமி ந் 	 13.09.1929	 அன் ,	 63	 ஆம்	 நாள்
வீரமரணமைடந்தார்(அதன்	பின்	சிைறச்சாைல	விதிகள்	தளர்த்தப்பட்டன).	ஆனால்
நம்	திலீபன்?	உலகத்திேலேய	நான்	அறிந்தவைரயில்	இரண்டாவதாக,	ஒ 	ெசாட்
நீர் ட	 அ ந்தாமல்	 உண்ணாவிரதத்ைத	 ஆரம்பித்தவர்	 என்ற	 ெப மதிப்ைப
ெப கிறார்.	அப்ப யானால்	அந்த	 தல்	நபர்	யார்?	அவர்	ேவ 	யா மல்ல:	தமிழீழ
வி தைலப்	 லிகளின்	தைலவர்	ேவ.பிரபாகரன்	தான்!	1986	ஆம்ஆண் 	ெநாவம்பர்
மாதம்	 இந்தியாவில்	 அவர்	 இ ந்த	 ேபா ,	 தகவல்	 ெதாடர் ச்	 சாதனங்கைள
இந்திய	 அர 	 ைகப்பற்றியைதக்	 கண் த் 	 ,	 ஒ 	 ெசாட் 	 நீர் ட	 அ ந்தாமல்
சா ம்	 வைர	 உண்ணாவிரதப்	 ேபாராட்டத்ைத	 ஆரம்பித் 	 ,	 உலகில்	 திய
அத்தியாயம்	ஒன்ைற	ஆரம்பித் ைவத்த	ெப ைம	அவைரேய	சா ம்.

இரண்டாம்	நாேள	இந்திய	அர 	பணிந்ததால்	அந்த	உண்ணாவிரதப்	ேபாராட்டத்தில்
அவர்	 ெவற்றி	 ெபற்றார்.	 அ ேபால்,	 அவரால்	 உ வாக்கப்பட்ட	 திலீபன்	 இன்
தித் 	 விட்டார்.	 அவர 	 ேகாரிக்ைககைள	 இந்திய	 அர 	 நிைறேவற் மானால்

அவர்	உண்ணாவிரதத்ைதக்	ைகவிடத்	தயார்.	இல்ைலெயன்றால்	இ தி ச் வைர
அைதத்	 ெதாடரத்	 தயாராக	 இ ந்தார்.திலீபன்	 மிக ம்	 மன	 உ தி	 பைடத்தவர்.
ஓல்லியான	உடலாயி ம்	திடமான	இதயம்	அவரிடம்	இ ந்த .	தன்னம்பிக்ைக ம்
விடா யற்சி ம்	 இ க் ம்	 வைர	 எைத ம்	 சாதிக்கலாம்	 என்ற	 தைலவர்
பிரபாகரனின்	அைசயாத	ெகாள்ைகயிேல	 பற் 	ைவத்தி ப்பவர்	திலீபன்.	அவர
ேகாரிக்ைககள்	 நிைறேவ மா?…	 காலம்தான்	 பதில்	 ெசால்லேவண் ம்.	 இந்த
உண்ணாவிரதம்	 அரசின்	 தைலயீட் னால்	 ெவற்றி	 ெப மானால்	 அந்த	 ெவற்றி
திலீபைனச்	சா ம்.

அ ேபால்	 இந்திய	 அர 	 நடவ க்ைக	 எ க்காமல்	 இ திவைர	 உண்ணாவிரதம்
இ ந்ேத	திலீபன்	இறக்க	ேநரிட்டால்…?	அதில்	கிைடக் ம்	ேதால்வி ம்	திலீப க்
ஓர்	மாெப ம்	ெவற்றிதான்.	உலகில்	 திய	அத்தியாயம்	ஒன்றின்	“சி ஷ் 	கர்த்தா”
என்ற	 ெப ைம	அவைனேய	 சா ம்.	ஆனால்,	அதற்காக	 எங்கள்	 ல	 விளக்ைக
நாேம	அைணக்க	ேவண் மா?	இைறவா!	திலீபைனக்	காப்பாற்றிவி !	 யி ந்த
மக்கள்	 நல் ர்க்	 கந்தனிடம்	அ க்க 	இப்ப 	 ேவண் க்ெகாள்கிறார்கள்.	இைத
நான்	அவதானிக்கிேறன்.	 பழந்தமிழ்	 மன்னாகிய	 சங்கிலியன்	அரசாண்ட	 நல் ர்
அரசதானியிேல	 …அ ம்	 தமிழ்க்	 கட ளாகிய	 மரனின்	 சன்னதியில்…	 ஒ
இளம் லி	 உண்ணாமல்	 வண் 	 கிடக்கிற …	 ஒ 	 நல்ல	
கிைடக்கேவண் ம்	 இல்ைலேயல்	 உலகில்	 நீதி	 ெசத் வி ம்.	 எனக் ள்	 இப்ப
எண்ணிக்	ெகாள்கிேறன்.

அப்ேபா 	 ஒர்	 இைளஞன்	 ேமைடயில்	 ழங்கிக்	 ெகாண் க்கிறான்	 “திலீபன்
அண்ணாவின்	 ேகாரிக்ைககள்	 மட் மல்ல	 தமிழ்	 மக்களின்	 ேகாரிக்ைகக ம்



இ தான்.	இைத	நிைறேவற்ற	ேவண் ய 	இந்திய	அரசின்	கடைமயா ம்…அவர்
தமிழீழம்	 தா ங்கள்	 என்பதற்காக	 உண்ணாவிரதம்	 இ க்கவில்ைல	 இந்திய	 -
இலங்ைக	 ஒப்பந்தத்தில்	 றிப்பிட் ள்ள	 ஐந்ேத	 ஐந் 	 ேகாரிக்ைககைள
நிைறேவற் ம்ப 	 வற் த்தித்	 தான்	 சா ம்வைர	 உண்ணாவிரதத்ைத
ஆரம்பித்தி க்கிறார்.	எந்த	காரணத்தாலாவ 	இைத	இந்திய	அர 	நிைறேவற்றத்
தவ மானால்,	 திலீபன்	 அண்ணா	 இறப்ப 	 நிச்சயம்…	 திலீபன்	 அண்ணா
இறந்தால்…	ஒ 	 கம்பம்	இங்ேக	 ெவ க் ம்:	ஒ 	 ரட்சி	இங்ேக	 ெவ க் ம்…
இ தான்	 என்னால்	 ற ம்”வரின்	 ேபச் 	 ந்த ம்	 யி ந்த	 மக்கள்,
அந்தப்	ேபச்ைச	வரேவற்ப 	ேபால்	ைககைளத்தட் 	ஆரவாரஞ்ெசய்கின்றனர்.	இந்த
ஒலி	அடங்க	ெவ 	ேநரம்	பி க்கின்ற .

அன் 	 இர 	 பதிெனா 	 மணியளவில்	 தைலவர்	 ேவ.பிரபாகரன்	 திலீபைனப்
பார்ப்பதற்காக	 ேமைடக் 	 வ கிறார்.	 அவ டன்	 ெசார்ணம்,	 இம்ரான்,	 அஜித்,
சங்கர்,	 மாத்ைதயா,	 ெஜானி	 இப்ப 	 பல ம்	 வ கின்றனர்.	 ெவ ேநரம்வைர
தைலவ டன்	 உைரயா க்	ெகாண் ந்தார்	திலீபன்.	யாைர ம்	அதிக	 ேநரம்	 ேபச
அ மதிக்க	 ேவண்டாம்	 என் ,	 ேபா ம்ேபா 	 என்னிடம்	 றிவிட் ச்	 ெசன்றார்
தைலவர்.	 நீர்,	உண 	உட்ெகாள்ளாத	ஒ வர்,	ெதாடர்ந் 	ேபசிக்	ெகாண் ந்தால்
விைரவில்	கைளப்பைடந் வி வார்.	அதனால்தான்	தைலவர்	அப்ப க்	 றிவிட் ச்
ெசன்றார்.	அன்றிர 	பத்திரிைகத்	 ைறையச்	சார்ந்தவர்க ம்	திலீபைனப்	பார்க்க
ேமைடக் 	வந்தனர்.	 “ ரெசாலி”	ஆசிரியர்	 தி ச்ெசல்வம்,	 ஈழ ரைசச்	 ேசர்ந்த
பஷீர்	 ேபான்ேறா டன்	 திலீபன்	 மனம்திறந் 	 ேபசினார்.	 அவைரக்	 கட் ப த்த
எனக் 	 மிக ம்	 சங்கடமாக	 இ ந்த .	 அதிகம்	 ேபசி	 உடம்ைபக்
ெக த் க்ெகாள்ளப்	 ேபாகிறாேர	 என்பதனால்	 அவைர	 அன்பாகக்	 க ந்
ெகாண்ேடன்.	இர 	 11.30	மணியளவில்	கஷ்டப்பட் 	சி நீர்	கழித் விட் ,	 மார்
12	 மணியளவில்	 ப க்ைகக் ச்	 ெசன்றார்.	 அவர்	 ஆழந் 	 உறங்கத்
ெதாடங்கியேபா 	 ேநரம்	 1.30	 மணி,	 அவரின்	 நா த் ப்ைபப்	 பி த்
அவதானிக்கிேறன்.	 நா ப் 	 :88	 வாசத் ப் 	 :20	 அவர்	 யநிைன டன்
இ க் ம்ேபா 	 ைவத்திய	 பரிேசாதைன	 ெசய்வதற்க் 	 அ மதிக்கமாட்டார்.
தனக் 	 உயிர்மீ 	 ஆைசயில்ைல	 என்பதால்	 பரிேசாதைன	 ேதைவயில்ைல	 என்

வார்.	அவர்	வி ப்பத் க் 	மாறாக	உணேவா	 நீேரா	ம ந் வேமா	இ திவைர
அளிக்க	 டாெதன் 	 தல்	நாேள	என்னிடம்	சத்தியம்	வாங்கிவிட்டார்.

நா ம்	 ராஜ ம்	 அவரின்	 பக்கத்தில்	 ப த் விட்ேடாம்.	 ேமைடயின்	 ம றத்தில்
இ 	 ‘நவீனன்க ம்’	 ப க்ைக	 ேபாட்டனர்.	 ேமைடக் 	 ன்பாக	 மகளிர்	அைமப்
உ ப்பினர்க ம்,	 ெபா 	 மக்க ம்	 ெகாட்டக்	 ெகாட்ட	 கண்	 விழித் க்
ெகாண் ந்தனர்.
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அதிகாைல	 5.00	 மணிக்ேக	 திலீபன்	 உறக்கத்ைத	 விட் 	 எ ந் 	 விட்டார்	 கம்
க வித்	 தைலவாரிக்	 ெகாண்டார்	 சி நீர்	 கழித்தார்,	 ஆனால்	 மலம்	 இன் ம்
ேபாகவில்ைல	 அவர்	 கம்	 ேசார்வாகக்	 காணப்பட்டா ம்,	 அைதக்	 காட் க்
ெகாள்ளாமல்	 எல்ேலா டன்	 சிரித் ப்	 ேபசிக்ெகாண் ந்தார்.	 சகல	 தினசரிப்
பத்திரிைககைள ம்	ஒன் விடாமல்	ப த் 	 த்தார்	பத் 	மணியளவில்	பக்கத்
ேமைடயிேல	 நிகழ்சிகள்	 ஆரம்பமாயின	 நிகழ்ச்சிக க் த்	 ேதவர்
தைலைமதாங்கிக்	 ெகாண் ந்தார்	 கவிைதகைள	 ப ப்பதற்காக	 இளம்
சந்ததியினர்	 ண் ய த் த்

தம்	 ெபயர்கைளப்	 பதி 	 ெசய் 	 ெகாண் ந்தனர்	 “நிதர்சனம்”
ஒளிபரப்பாளர்களின்	வீ ேயா	கெமரா,	நாலா	பக்கங்களி ம்	 ழன் 	படம்	பி த் க்
ெகாண் ந்த 	 ேமைடயில்	 கவிைதகள்	 ழங்கி	 ெகாண் ந்தேபா 	 திலீபன்
என்	 கா க் ள்	 த்தார்.	 “நான்	 ேபசப்ேபாகின்ேறன்	 ைமக்ைக	 வாங்கித்
தா ங்ேகா	 வாஞ்சியண்ைண…”	 “சாப்பிடாமல்	 க்காமல்	 இ க்கிறீங்கள்,
கைளத் 	வி வீங்கள்…”	என் 	அவைரத்	த க்க	 யன்ேறன்	“இரண் 	நிமிசம்
மட் ம்	நிற்பாட் வி ேவன்	பிளீஸ்…	ைமக்ைக	வாங்கித்	தாங்ேகா…”	என் 	 ரல்
தளதளக்கக்	 றினார்.	 அவைரப்	 பார்க்கப்	 பரிதாபமாக	 இ ந்த .	 கண்கள்
ழிவி ந் 	 கம்	 ேசார்ந் 	காணப்பட்டா ம்	அந்தப்	 ப ைமயான	சிரிப் 	மட் ம்

இன் ம்	மாறாமல்	அப்ப ேய	இ ந்த .	இரண் 	நிமிடத் க் 	ேமல்	ேபசக் டா
என்ற	 நிபந்தைன டன்	 ேமைடயில்	 நின்ற	 ேதவரிடம்	 ைமக்ைகப்	 ெபற்
ெகா க்கிேறன்.	 திலீபன்	 ேபசப்ேபாவைத	 ேதவர்	 ஒலிெப க்கியில்	 அறிவித்த ம்
மக்கள்	 ட்டம்	 மகிழ்ச்சியால்	 ள்ளிக்	 தித்த 	திலீபன்	 ேப கிறார்…!	 “என
அன்பிற் ம்	 மதிப்பிற் ரிய	 மக்கள்	 அைனவ க் ம்	 என 	 வணக்கம்
நின் ெகாண் 	ேபச யாத	நிைலயில்	இ ப்பதால்	இ ந் 	ேப கின்ேறன்.

நாைள	 நான்	 ய	 நிைன டன்	இ ப்ேபேனா	 என் 	 ெதரியா .	அதனால்	இன்
உங்க டன்	 ேபச	 வி ம்பிேனன்.	 நாம்	 எம 	 இலட்சியத்தில்	 உ தியாக
இ க்கின்ேறாம்.	அ ற் 	ஐம்ப 	 ேபர்	இன் 	வைர	மரணித் ள்ேளாம்	மில்லர்
இ தியாகப்	 ேபா ம்ேபா 	 என்னிடம்	 ஒ 	 வரி	 றினான்.	 நான்	 அவ டன்
இ திவைர	இ ந்ேதன்	 “நான்	என 	தாய்நாட் ற்காக	உயிர்	 றப்பைத	எண் ம்
ேபா 	 மகிழ்ச்சி ம்	 தி ப்தி ம்	 அைடகிேறன்.	 மக்கள்	 வி தைல	 அைட ம்



காட்சிைய	என்	கண்ணால்	காண யா 	என்பேத	ஒேர	ஏக்கம்”என் 	 றிவிட்
ெவ ம ந் 	நிரப்பிய	ெலாறிைய	எ த் ச்	ெசன்றான்.	இறந்த	அ ற் 	ஐம்ப
ேப ம்	 அேநகமாக	 எனக் த்	 ெதரிந் தான்	 மரணித்தார்கள்	 அதைன	 நான்
மறக்கமாட்ேடன்.	 உண்ணாவிரதப்	 ேபாராட்டத்ைத	 ஆரம்பிக்கத்	 தைலவரின்
அ மதியிைனக்	ேகட்ேடன்,	அப்ேபா 	தைலவர்	 றிய	வரிகள்	என 	நிைனவில்
உள்ளன.	 “திலீபன்	 !	 நீ	 ன்னால்	 ேபா	 நான்	 பின்னால்	வ கிேறன்”	 என் 	அவர்
றினார்.	அத்ைதைகய	ஒ 	ெதளிவான	தைலவைன,	தன 	உயிைரச்	சிறி 	 ட

மதிக்காத	தைலவைன	நீங்கள்	ெபற்றி க்கிறீர்கள்.

அந்த	மாெப ம்	வீரனின்	தைலைமயில்	ஒ 	மக்கள்	 ரட்சி	இங் 	ெவ க் ம்.	அ
நிச்சயம்	 தமிழீழத்ைத,	 தமிழர்களின்	 அ ப்பைட	 உறிைமகைளப்	 ெபற் த்	 த ம்.
இதைன	 வானத்தில்	 இ ந் 	 பர்த் 	 மகிழ்ேவன்.	 நான்	 மனரீதியாக,
ஆத்மார்த்தமாக	 எம 	 மக்கள்	 வி தைல	 அைடவார்கள்	 என
உணர்கிேறன்.மகிழ்ச்சி டன்	 ர்ண	 தி ப்தி டன்	 உங்களிடமி ந்
விைடெப கிேறன்.	 வி தைலப்	 லிகள்	 உயிரி ம்	 ேமலாக	 சி வர்கைள
சேகாதரிகைள,	 தாய்மார்கைள,	 தந்ைதயர்கைள	 நிைனக்கின்றார்கள்.
உண்ைமயான,	 உ தியான	 இலட்சியம்	அந்த	 இலட்சியத்ைத	 எம 	 தைலவ டன்
ேசர்ந் 	 நீங்கள்	அைட ங்கள்	 என 	வி ப்ப ம்	இ தான்”	 மிக ம்	ஆ தலாக
ேசார் டன்	ஆனால்	திடமாகப்	ேபசிய	அவரின்	ேபச்ைசக்	ேகட் 	மக்கள்	கண்ணீர்
சிந்தினர்…

அன்றிர 	தைலவர்	வந் 	திலீபைனப்	பார்த்தார்	ேசார் டன்	ப த்தி ந்த	திலீபனின்
தைலைய	அவர்	தன்	கரங்களால்	வ னார்.	ஒ 	தகப்பனின்	அன்ைப ம்	தாயின்
பாசத்ைத ம்	ஒன்றாகக்	 ைழத்த 	ேபான்றி ந்த 	அந்த	வ டல்,	இரண் 	இமய
மைலகைள ம்	 என்	 கண்கள்	 வி ங்கிக்ெகாண் ந்தன.	 இர 	 12	 மணிக்
திலீபன்	 உறங்கத்	 ெதாடங்கினார்.	 நா ம்	 அவர்	 அ கிேலேய	 ப த் விட்ேடன்.
திலீபனின்	 வீட் ல்	 ணபாலன்	என்ற	சி வன்	 ேவைல	ெசய்வதற்காக	இ ந்தான்
அவன 	வ ைம	நிைலையக்	கண்ட	திலீபன்	தன்	ைகயில்	கிைடக் ம்	பணத்ைத
அவனிடம்	அ க்க 	ெகா ப்பார்.	யாழ்	இந் வில்	அவர்	ப க் ம்ேபா ,	 வீட் க்
வ ம்ேபாெதல்லாம்	 ணபால க் 	 ைகநிைறய	 ‘ெடாபி’	 க டன்	 வ வார்.
ணபால க் 	 .வி.	 பார்க் ம்	 பழக்கம்	 இ ந்த 	 தன்	 ேவைலகைள
த் விட் 	இர 	எட் 	மணிக் பின்	பக்கத் வீட் ற் ச்	ெசன் 	அவன்	 .வி.

பார்ப்ப 	வழக்கம்.





ணபால க்காகத்	 திலீபன்	 தன்	 தந்ைதயிடம்	 ஒ 	 .வி.	 வாங்கி	 ைவக் மா
பல ைற	 ெகஞ்சிக்	 ேகட்டார்.	 இவர 	 ெதால்ைல	 தாங்க யாமல்	 இராைசயா
ஆசிரியர்	ஒ 	நாள்	 .வி.	ைய	வாங்கி	வந் விட்டார்.	 ணபால ம்	அன்றிலி ந்
எ வித	 சிரம மின்றி	 .வி.	 பார்த் வரத்ெதாடங்கினான்.	 யார்	 மீ ம்	 எளிதில்
அன் 	 ைவப்பதி ம்,	 இரக்கம்	 காட் வதி ம்,	 திலீப க் 	 நிகர்	 அவேரதான்.
அதற் 	இ 	ஒ 	நல்ல	உதாரணம்	திலீபன்	யாழ்	இந் வில்	ப க் ம்	ேபா 	அவர
ெந ங்கிய	 நண்பனாக	 இ ந்தவர்களில்	 கேணசன்	 என்பவ ம்	 ஒ வர்.	 இவர்
இப்ேபா 	ஒ 	ெடாக்ரராக	இ க்கின்றார்.	ஒ நாள்	திலீபன்	கேணசன்	மற் ம்	சிலர்
ஊெரழிவி ள்ள	 திலீபனின்	 வீட் க் 	 வந்தனர்	 அப்ேபா 	 யாழ்	 இந் வில்
ெபா ட்காட்சி	 நைடெபற் க்ெகாண் ந்த .	 திலீபனின்	 வீட் ேல	 சில
மாதங்க க் ன்	ஒ 	நாய்	ெசத் 	விட்டதால்,	அைத	ஒ 	மரத்தின்	கீழ்	கிடங்
ெவட் 	 தாட் யி ந்தார்கள்.	 திலீப ம்	 நண்பர்க ம்	அந்தக்	 கிடங்ைகக்	 கிண்
நாயின்	 எ ம் க்	 ட்ைட	 ெவளியில்	 எ த் த்	 ப் ர 	 ெசய்தார்கள்.	அப்ேபா
ஏற்பட்ட	 ர்நாற்றம்	 காரணமாக	 வீட் ல்	 இ ந்தவர்கள்	 ெவளிேய	 ேபானா ம்,
திலீப ம்	 நண்பர்க ம்	 அைதப்	 ெபா ட்ப த்தாமல்	 தம 	 ேவைலைய

த் விட் 	அந்த	எ ம் க் ட்ைட	அன்ேற	எ த் ச்	ெசன் 	ெபா ட்காட்சியில்
ைவத்தனர்.	 எைத ம்	ஆராய்ச்சி	 ெசய் பார்ப்பதில்	 திலீப க் 	 மி ந்த	ஆர்வம்
உண் 	 அதனால்தான்	 இந்த	 உண்ணாவிரதப்	 ேபாராட்டத்தில்	 இறக்க	 ேநரிட்டால்
தன 	 உடைல	 யாழ்	 ைவத்திய	 பீடத் க் 	 ஆராய்ச்சிப்	 ப ப் க்காக
அ ப்பிைவக் ம்ப 	அவர்	 றினார்	ேபா ம்?
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காைல	ஆ 	மணிக் த்	 யில்	 எ ம்பிய	திலீபனின்	 கத்ைதப்	 பார்த்த	 எனக்
ஒ 	 கணம்	 அதிர்ச்சியாயி ந்த 	 காரணம்	 அவரின்	 உத கள்	 இரண் ம்
பாளம்பாளமாக	 ெவ த் 	 ெவளிறிப்ேபாயி ந்தன	 கண்கள்	 ேநற்ைறக்
இ ந்தைதவிட	 இன் ம்	 சற் 	 உள்ேளேபாயி ப்ப 	 ேபால்	 ேதான்றிய …	 கம்
வறண் ,	 காய்ந் 	 கிடந் 	 ழம்பியி ந்த 	 “பல்	 விளக்கி	 கம்
க வவில்ைலேயா?”	 “இல்ைல	 வாஞ்சியண்ைண	 ேவண்டாம்“	 கைலந்தி ந்த
தைலமயிைர	நாேன	அவர கில்	ெசன் 	வாரி	வி கிேறன்	அவர்	இன் ம்	சி நீர்
கழிக்கவில்ைல.	 “ெவளிக் ப்	 ேபாேகல்ைலேயா?”	 என் 	 ெம வாக	 ேகட்கிேறன்
“ேபாகேவ ம்	 ேபாலதான்	 இ க் ”	 “சரி	 கீேழ	 இறங்கி	 வா ங்ேகா”	 என்
றிவிட் ,	ேமைடைய	விட் 	நாேன	 தலில்	இறங்கி,	 கீேழ	இறங் வதற் 	உதவி

ெசய்ய	 யன்ேறன்	 “ேவண்டாம்	 வி ங்ேகா	 நாேன	 வ கின்ேறன்”	 என் 	 என்
ைகைய	 விலக்கிவிட் 	 தாேன	 கீேழ	 திக்கின்றார்	 மனைத	 எவ்வள 	 திடமாக
ைவத்தி க்கின்றார்	என் 	எனக் ள்ேளேய	ஆச்சரியப்பட்ேடன்	மைறவிடத் க் ச்
ெசன்ற	அவர்	 சி நீர்	 கழிக்க	 யாமல்	 சிரமப்பட்டார்	 .	 5நிமிடம்…	 10நிமிடம்…
15நிமிடம்…	20நிமிடம்…	நிமிடங்கள்	ஓ க்ெகாண் க்கின்றன.

ஆனால்,	 எவ்வித	 பய ம்	 ஏற்படவில்ைல	 அவைரப்	 பார்க்க	 எனக் 	 வ த்தமாக
இ ந்த .	 என்	 கண்கள்	 என்ைனயறியாமேல	 கலங் கின்றன	 ேமைடயின்
வலப் றத்தில்	 ஏறி	 அமர்ந்த	 திலீபன்	 ரத்தில்	 ெதரி ம்	 வழக்கமான	 ஆட்கைள
அைழத் 	 உைரயாடத்	 ெதாடங்கினார்	 “கண்டப 	 ேபசினால்	 கைளப் 	 வ ம்
ெகாஞ்சம்	 ேபச்ைசக்	 ைற ங்ேகா”	 என் 	 அவைரத்	 த க்க	 யல்கிேறன்.
ஆனால்,	என்னால்	 யவில்ைல	தனக்ேக	 உரியசிரிப்ைப	என்	வார்த்ைதக க் ப்
பதிலாக்கிவிட் 	 ெதாடர்ந் 	 ேபசிக்ெகாண் க்கிறார்.	 கைடசியாக	 அவர்	 நீர்
அ ந்தி	 45	 மணித்தியாலங்கள்	 ந் 	 விட்டன.	 இன் ம்	 எத்தைன
நாட்க க் தான்	அவர்	 இப்ப 	 தன்ைனத்தாேன	 வ த்தப்ேபாகிறார்?	 இப்ேபாேத
சி நீர்	 கழிக்க	 யாமல்	 கஷ்டப்படத்	 ெதாடங்கிவிட்டார்.	 இன் ம்	 இரண்
நாட்கள்	 ேபானால்	 என்ெனன்ன	 நடக் ேமா?	 என் 	 எண்ணிய	 நான்	 அவரின்
கா க் ள்	 	 க்கிேறன்	 “என்ன	 பகி யா	 பண் றீங்க?…	 ஒ 	 ெசாட் த்
தண்ணீ ம்	 க்கமாட்ேடன்	 என்ற	 நிபந்தைன டன்தாேன	 இந்த
உண்ணாவிரதத்ைதத்	 ெதாடங்கினனான்…	 பிற 	 எப்ப 	 நான்	 தண்ணீர்	 க்க



ேவண் ெமன் 	 ேகட் ங்க?”	 என் 	ஆேவசத் டன்	 என்மீ 	 பாய்கிறார்.	இல்ைல
“இப்பேவ	 உங்க க் ச்	 சலம்	 ேபாற 	 நின் ேபாச் ,	 இனி ம்	 நீங்கள்	 தண்ணீர்

க்காமல்	 இ ந்தால்	 ேம ம்	 ேம ம்	 கஷ்டமாக	 இ க் ேம	 அ க்காகத்தான்
ேகட்டனான்…”	 என்ற	 அச 	 வழியக்	 றிவிட் 	 ேவ 	 பக்கம்	 கத்ைதத்
தி ப்பிக்ெகாண்ேடன்.

“இனிேமல்	 என்ைனத்	 தண்ணிர்	 க்கச்ெசால்லிக்	 ேகட்கேவண்டாம்	 …
சரிேயா?…	 உண்ணாவிரதம்	 என்றால்	 என்ன?	 தண்ணீர்,	 க்ேகாஸ்,	 இளநீர்
எல்லாேம	 உண தான்…	இந்த	 உண கைள	எ த் க்ெகாண் 	எவ்வள 	நா ம்
உயிர்	வாழலாம்.	ஆனால்,	அ 	உண்ணாவிரதம்	இல்ைல.	உண்ணாவிரதம்	எண்டால்
அ க் 	 அர்த்தம்	 ேவ ம்	 …	 ஒ 	 னித	 இலட்சியம்	 நிைறேவற
ேவ ெமண்ட க்காகத்தான்	 எங்கைள	 நாங்கள்	 வ த்திக்ெகாண்
உண்ணாவிரதம்	 இ க்கிற …	 இ 	 ெவ ம்	 அரசியல்	 லாபத் க்காக
ெதாடங்கப்பட்டதல்ல…	வயி 	 ட்டக்	 த் விட் 	மக்கைள ம்	ஏமாற்ற	என்னால்

யா ”	 அவரின்	 ேபச்சில்	 இ ந்த	 உண்ைமகள்	 எனக் ம்	 ெதரி ம்.	 ஆனால்,
திலீபனின்	 உயிர்	 மிக ம்	 ெப மதி	 மிக்க …	அைத	 இப்ப 	 வ த்த	 வி வதா?
என்ற	 ஏக்கத்தில்தான்	 அப்ப க்	 ேகாட்ேடன்.	 ஆனால்,	 அவர்	 தன்	 உயர்ந்த
சிந்தைனயால்	என்	ேபச் க் 	ஆப் 	ைவத் விட்டார்.

ேநரம்	ெசல்ல	ெசல்ல	நல் ர்	ஆலய	ைமதானம்	நிரப்பி	வழிந் 	ெகாண் ந்த .
கடந்த	 இ 	 நாட்களாக	 ஆயிரக்கணக்காக	 வந்தி ந்த	 சனக் ட்டம்,	 இன்
இலட்சத்ைதத்	தாண் யி ந்த .	யாழ்ப்பாண	நகரத்தில்	உள்ள	கல் ரிகளிலி ந்
மாணவ	 -	 மாணவிகள்	 காைல	 9	 மணி	 தல்	 வரிைச	 வரிைசயாக	 ெவள்ைளச்
சீ ைடயில்	அணிவ த் 	வந் 	ைமதானத்ைத	நிைறக்கத்	ெதாடங்கினர்.	திலீபன்
“தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகளின்”	ஒர்	அங்கத்தவர்	என்ற	நிைனப் 	வி பட் 	“தமிழ்
இனத்தின்	 பிரதிநிதி”	என்ற	எண்ணம்தான்	அந்தச்	சனக் ட்டத்தினர்	மத்தியில்
நிைறந்தி ந்த .	தாய்க் லம்-திலீபன்	வா 	வதங்கியி ந்த	ேகாலத்ைதக்	கண்
கண்ணீர்	 சிந்திய .	 அந்தக்	 கண்ணீர்	 மைழயில்	 இதயம்	 கனிந் 	 விட்ட
வ ணபகவான்	 டத்	 தீ ெரன் 	 பலமாகக்	 கண்ணீர்	 ெசாரியத்
ெதாடங்கிவிட்டான்.	ஆம்!	அனலாகக்	 ெகாதித் க்ெகாண் ந்த	 ரியன்,	 ஒ
பிள்ைளயின்	 உடைல	 ெவப்பத்திலி ந் 	 பா காப்பதற்காகத்	 தன்ைனத்	 தாேன
க ேமகத்தின்	ேபார்ைவக் ள்	 க்ெகாண்டான்	மைழநீர்	ேகாவில்	ைமதானத்தில்
ஆறாக	ஓ க்ெகாண் ந்த .

ஆனால்	ெபா மக்களில்	ஒ வர் ட	எ ம்பாமல்	அப்ப ேய	இ ந்தனர்.	அப்பப்பா!
மக்களின்	 உணர் 	 மைழக் 	 ன்னிைலயில்	அந்த	 வ ணனின்	 மைழநீர்	 ெவ
சாதாரணமான 	என்ற	எண்ணம்	நிதர்சனமாகத்	ெதரிந்த .	வா ய	நிைலயி ம்,
ேசார்ந்த	 நிைலயி ம்	 தன்	 உயிரி ம்	 ேமலான	 மக்கள்	 மைழயில்	 நைனவைதக்
கண்ட	 திலீபன்,	 அவர்கைள	 நைனய	 ேவண்டாம்	 என் 	 ைககைள	 அைசத் ச்



ைசைக	காட் னார்.	ஆனால்	அவர்கேளா	அைசவதாக	இல்ைல	 “உன்னால்	மட் ம்
தானா	தமிழினத் க்காக	ெம காக	உ க	 ம்?	உன்	உயர்ந்த	இலட்சியத் க்
ன்	இந்த	மைழ	ெவ 	சாதாரணமான !”	என் 	 வ ேபால்	அவர்கள்	நின்

ெகாண் ந்தனர்.	 ரளி ம்,	 நிரஞ்ச ம்	 ேவ 	 சில ம்	 படங் கைள	 விரித் க்
கட் க்	ெகாண் ந்தனர்.	ஒலிெப க்கியில்	காசி	ஆனந்தனின்	கவிைதெயான்
ழக்கமிட் க்ெகாண் ந்த 	 திலீபன்	 அைழப்ப 	 சாைவயா?	 இந்த	 சின்ன

வயதில்	இ 	ேதைவயா?…

ன்றாம்	 நாளான	 இன் 	 இரண்டாவ 	 ேமைடயில்	 டான	 ேபச் க்க ம்,
கண்ணீர்க்	கவிைதக ம்	 ழங்கிக்ெகாண் ந்தன.	 ேபச்சாளர்களில்	ஒ வ ம்,
எம 	 தீவிர	 ஆதரவாள மான	 காங்ேகசன் ைற	 க ணானந்தசிவம்	 ஆசிரியர்
அவர்கள்

இப்ப ப்	 ேபசினார்“தியாகி	 திலீபனின்	 உயிர்	 விைலமதிப்பற்ற 	 அவர்	 தமிழீழ
வி தைலப்	 லிக க் 	 மட் ம்	 உரியவர்	 அல்ல…அவர்…	 தமிழ்	 இனத் க்ேக
ெசாந்தமானவர்…	அப்ப ப்பட்ட	திலீபன்	அவர்கள்	ஒ 	ெசாட் 	 நீராவ 	அ ந்தி
தன்	 உடைலக்	 காப்பாற்ற	 ேவண் ம்.	அவர்	 தன்	 பி வாதத்திலி ந் 	 இறங்கி	 நீர்
உண 	அ ந்தி	எம்	கவைலையப்	 ேபாக்கேவண் ம்…	இ 	என 	 ேவண் ேகாள்
மட் மல்ல	இங்ேக	வந்தி க் ம்	இலட்சக்கணக்கான	மக்களின்	ேவண் ேகா ம்



இ தான்…”	 அந்தப்	 ேபச்ைசக்	 ேகட்ட	 திலீபனின்	 கம்	 வா யைத	 நான்
அவதானித்ேதன்…	தான்	ேபசப்ேபாவதாகக்	 றினார்.

அவரிடம்	ஒலிவாங்கிையக்	ெகா த்ேதன்…“	இந்த	ேமைடயில்	ேபசிய	ஒர்	அன்பர்
என்ைன	 நீர்	 உண 	அ ந் ம்ப 	 றிய 	என்ைன	அவமானப்	 ப த் வ 	 ேபால்
இ க்கிற 	 …	 நான்	 இந்த	 ேமைடயிேல	 நீராகாரம்	 எ ம்	 எ க்காமல்	 தான்
உண்ணாவிரதத்ைத	ஆரம்பித்ேதன்…	இ திவைர	இந்த	இலட்சியத்தில்	இ ந்
மாறமாட்ேடன்.	நீங்கள்	இந்தத்	திலீபைன	ேநசிப்ப 	உண்ைமயாக	இ ந்தால்,	தய
ெசய் 	இனிேமல்	என்ைன	யா ம்	 நீராகாரம்	அ ந் ம்ப 	வற் த்த	 ேவண்டாம்.
உங்கள்	திலீப க் 	நிைறந்த	மனக்கட் ப்பா ம்	தன்னம்பிக்ைக ம்	உண் …	என்
ேகாரிக்ைககைள	இந்திய	அர 	நிைறேவற்றாவிட்டால்	நீேர	எ க்காமல்	இறப்ேபேன
தவிர,	இந்த	அரிய	 உயிைரக்	 காப்பாற் வதற்காக	 என்	இலட்சியத்திலி ந் 	ஒ
ேபா ம்	 பின்	 வாங்க	 மாட்ேடன்.”அவர்	 ேபசி	 த்த ம்,	 மைழ	 ஓய்ந் விட்ட
திலீப டன்	 ேசர்ந் 	அவன்	 ேகாரிக்ைககள்	 ெவற்றிெபற	 ேவண் ம்	 என்பதற்காக
தின ம்	நல் ர்க்	ேகாவில்	ைமதானத்தில்	அைடயாள	உண்ணாவிரதம்	இ ப்ேபார்
ெதாைக	 அதிகாரித் க்	 ெகாண்ேட	 வந்த .	 பலர்	 தா ம்	 சா ம்	 வைர
திலீபைனப்ேபால்	 ஒ 	 ெசாட் 	 நீர்	 ட	 அ ந்தாமல்	 உண்ணாவிரதம்	 இ க்க
வி ம் வதாக,	 எம்மிடம்	 வந் 	 றினர்	 அவர்களின்	 ேவண் ேகாைளப்
றக்கணிக்க	 யாமல்	 திணறிேனாம்.	 ெசல்வி.	 சிவா	 ைரயப்பா	 என்ற	 ெபண்
அச் ேவலிையச்	ேசர்ந்தவர்…	17.09.1987	இல்	திலீப க் 	ஆதரவாக	 ன்றாவ
(சிறிய)	 ேமைட	 ஒன்றில்	 தன 	 உண்ணாவிரதப்	 ேபாராட்டத்ைத	ஆரம்பித்தார்	 …
அன்றிர திலீபன்	சி நீர்	கழிக்க	 யாமல்	மிக ம்அவஸ்ைதப்பட்டார்.	ைவத்தியர்
ஒ வைர	 அைழத் வந் 	 அவைரப்	 பிரிேசாதிக்க	 ஏற்பா 	 ெசய்ேதாம்	 ஆனால்,
திலீபன்	 அைத	 ம த் விட்டார்.	 எந்தவித	 பரிேசாதைன ம்	 சிகிச்ைச ம்	 தான்
இறக் ம்	வைர	 தனக் 	அளிக்கக் டாெதன் 	 உ தியாக	 றிவிட்டார்.	அன்
அவர்	கஷ்டப்பட் 	 உறங் ம்ேபா 	 ேநரம்	நள்ளிர 	 1.00	மணி	அவரின்	நா ப்
11,	 வாசம்	24
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கடந்த	 ன் 	 நாட்களாக	 ேமைடயில்	 திலீப டன்	 ேசர்ந் 	 ஒ ெசாட் 	 நீர்க் ட
அ ந்தா 	இ ந்ேதன்.	மானசீகமாக	திலீபனின்	 நட் க் 	 உயரிய	மதிப்பளிப்பவன்
நான்.	 அதனால்தான்	 என்னால்	 எ ம்	 அ ந்த யவில்ைல.	 திலீபன்	 ஒன் ம்
அ ந்தவில்ைலேய,	 உண்ணவில்ைலேய	 என்ற	 ேவதைனதான்	 என்	 வாய்க்
ட் ப்ேபாட்டேத	தவிர	ேவ 	ஒன் ம்	இல்ைல.

கடந்த	 ன் 	 நாட்களாக	 ஒன் ேம	 நான்	 உண்ணாமல்	 அ ந்தாமல்	 இ ந்த
சிறி 	 கைளப்ைப	 ஏற்ப த்தி	இ ந்தா ம் ட	 மனத் டன்	அைதச்	 சமாளித் க்
ெகாண்ேடன்.	 நான்காம்	 நாளான	 இன் தான்	 எனக் ச்	 சற் 	 நாவற்ச்சியாக
இ ந்த .	 ஆனா ம்	 அைதப்	 ெபா ட்ப த்தாமல்	 யாரிட ம்	 என்	 விரதத்ைதப்
பற்றிக்	 றாமல்	இ ந்ேதன்.	இரண் 	 ன் 	 ைற	ராஜ ம்	நவீன ம்	என்ைனச்
சாப்பிட	அைழத்தேபா 	நான்	பி வாதமாக	ம த் விட்ேடன்.

ராஜன்,	 மாத்தயா	 அண்ைணயிடம்	 இன் 	 என்ைனப்	 பற்றிச்	 ெசால்லியி க்க
ேவண் ம்	 என்பைத	 மாத்ைதயா	அண்ைண	 என்ைன	 ேமைடக் ப்	 பின் றமி ந்த
வீட் ற் 	 அைழத் 	 ேபசியதிலி ந் 	 அறிந் ெகாண்ேடன்.	 என்ைன	 வீணாகப்
பட் னி	 இ க்கேவண்டாம்	 என் 	 மாத்ைதயா	 ேவண் க்ெகாண்டார்.	 திலீபன்
இ க் ம்	 நிைலையப்	 பார்க் ம்ேபா 	 என்னால்	 எ ம்	 அ ந்த	 யவில்ைல
என் 	மாத்ைதயாவிடம்	 றியேபா 	என்னால்	தாங்க யவில்ைல.	விம்மி	விம்மி
அழத்	 ெதாடங்கிவிட்ேடன்.	 என்	 வாழ்க்ைகயில்	 எத்தைனேயா	 ேசாக	 சம்பவங்கள்
நடந் 	 ந் விட்டன.	ஒன் க் ேம	நான்	அ ததில்ைல.	இன் ?…	மாத்ைதயா
என்ைன	அதன்	பின்	வற் த்தவில்ைல.

ஆனால்,	 அன் 	 காைல	 10.00	 மணியளவில்	 தைலவர்	 பிரபாகரன்	 என்ைன
அைழத் வரச்	 ெசான்னதாக	 மாத்ைதயா	 என்னிடம்	 றியேபா ,	 என்	 ெநஞ்
படபடெவன் 	 அ த் க்ெகாண்ட .	 தைலவர்	 மிக ம்	 கண் ப்பானவர்.	 என்ன
ெசால்லப்ேபாகிறாேரா	என்ற	ேகள்விைய	எனக் ள்	பல ைற	ேகட் க்ெகாண்ேடன்.
தைலவரின்	அைறக் ள்	பயத் டன்	ெசன்ேறன்.

இ ங்க	 வாஞ்சி	 அண்ணா	 என்ற	 அன்பான	 ரல்	 என்ைன	 வரேவற்ற .
ஆச்சரியத்தால்	 என்	 கண்கள்	 அகன் விட்டன.	 சாப்பிடாத	 மயக்கத்தில்	 என்



கண்க ம்	மயங்கிவிட்டனவா	என் ,	ஒ 	கணம்	சிந்தித்ேதன்.	இல்ைல!

என்	 ன்	இ ப்பவர்,	தைலவர்	பிரபாகரன்	தான்!	 ,	 ெவன் 	பார்க் ம்ேபா
அேத	கண்கள்,	வட்ட	 கம்,	 ரிய	அழகான	ெபரிய	 க் ,	அளவாக	 -	அழகாக
ந க்கிவிடப்பட்ட	நீண்ட	மீைச.

நீங்க	 ப ச்சவர்,	 வயதில்	 த்தவர்.	 நான்	 ெசால்ல	 ேவண் யதில்ைல.	 திலீபனில்
அன் 	இ க்க	 ேவண் ய தான்.	அதற்காக	இப்ப யா	ெசால்லாமல்	ெகாள்ளாமல்
எ ம்	 க்காமல்,	சாப்பிடாமல்	இ ப்ப ?	நீங்கள்	அவைரப்	பார்க்கேவண் யவர்.
உங்கள்	உடம்பில்	சக்தி	இ ந்தால்தான்	அதற் 	உங்களால்	 ம்.	நான்	திலீபனில்
அன்பில்லாதவன்	என்றா	நிைனக்கிறீர்கள்?	திலீபன்	என்	பிள்ைளையப்	ேபான்றவன்.
நாேன	 அவைன	 இந்த	 உண்ணாவிரதப்	 ேபாராட்டத்திற்
அ மதித்தி க்கிேறெனன்றால்	 என்	 மனத்ைதக்	 கல்லாக்கித்தான்	 அைத
ெசய்தி க்கிேறன்.	 இந்த	 உண்ணாவிரதப்	 ேபாராட்டத்திற் த்	 ேதைவயான
மேனாதிடம்	 திலீபனிடம்	 இ ப்பதால்தான்,	 உண்ணாவிரதத்ைத	 அவன்	 நடத்த
வி ம்பியேபா 	 நான்	 அதற் ச்	 சம்மதித்ேதன்.	 ஒவ்ெவா வராக	 இந்த
ேபாராட்டத்தில்	 ஈ ப வ தான்	 நல்ல .	 திலீப க் 	 அ த்த	 சந்தர்ப்பம்
உங்க க் த்	தர	 யற்சிக்கிேறன்.	அ மட் ம்	 நீங்கள்	வழக்கம்ேபால்	 சாப்பிட் ,

த் 	 இ க்க	 ேவண் ம்.	 திலீபைன	 வ வாகக்	 கவனித் க்ெகாள் ங்கள்.
இப்ேபா 	எைதயாவ 	 த் 	உங்கள்	பி வாதத்ைத	விட் வி ங்கள்”

என் 	 றிய	தைலவர்,	ெசார்ணைன	அைழத் 	 க்ேகா ம்	எ மிச்சம்	பழ ம்
வரவைழத் ,	தாேன	தன்	ைகப்படக்	கைரத் ,	அந்த	கிளாைச	என்னிடம்	நீட் னார்.
எவ்வள 	 றியபின்	என்னால்	எ ம்	தி ப்பிக் ற	 யவில்ைல.	மடமடெவன்
வாங்கிக்	 த்ேதன்.

தைலவர்	பிரபாகரன்	கண் ப்பானவர்	என்ப 	ெதரி ம்.	ஆனால்	அவரின்	அன்பான
வார்த்ைதகள்	 எம 	 வாையத்	 தானாகேவ	 அைடக்கச்	 ெசய் வி ம்	 என்ப
எனக் 	இன் தான்	 ரிந்த .

திலீபனின்	 உண்ணாவிரதச்	 ெசய்தி	 இலங்ைகயில்	 மட் மின்றி	 உலகம்	 வ ம்
பரவத்	 ெதாடங்கிய …	 லண்டன்,	 பிரான்ஸ்,	 ேஜர்மனி,	 விற்சலாந் 	 ேபான்ற
நா களில்	 இ ந் ம்	 அர 	 நா களிலி ந் ம்	 ெதாைலேபசி	 அைழப் கள்	 வந்
ெகாண் ந்தன.	 ஏன்?	 இந்தியாவின்	 தமிழகத்தி ம்	 இந்தச்	 ெசய்தி,	 உணர்
அைலகைளக்	ெகாந்திளிக்கச்	ெசய் 	ெகாண் ப்பதாக	அங்கி ந் 	கிைடத்த
தகவல்கள்	ெதரிவிக்கின்றன.	தமிழகம்	உட்பட	பலநாட் ப்	பத்திரிைககள்	திலீபனின்
உண்ணாவிரதத் க் 	 ஆதரவாகத்	 தைலப் ச்	 ெசய்திகைளப்	 ேபாட் ப்பதாக
எம 	தகவல்	ெதாடர் 	அறிக்ைககள்	 கின்றன.	இன் 	திலீபன்	உண்ணாவிரதம்
ஆரம்பித் 	நான்காவ 	நாள்.	அவர 	உடல்	மிக ம்	அசதியாகக்	காணப்பட்ட …



பயற்றங்காையப்ேபால்	வா 	வதங்கி	கட் லின்ேமல்	அவர்	 ண் கிடந்த	ேதாற்றம்
பார்ப்பவர்	ெநஞ்சங்கைளப்	பைதபைதக்க	ைவத்த .	அப்ப யி ந் ம்	அவர்	இன்
மக்கள்	 ன்	உைரயாற்றினார்.	அவரின்	உைர	பின்வ மா :
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விளக் 	 அைண ன் 	 பிரகாசமாக	 எரி மாம்.	 அ ேபால	 இன் 	 நா ம்
உற்சாகத் டன்	 இ க்கிேறன்	 என்ப 	 ெதரிகிற .	 இன் 	 தாராளமாகப்
ேபச கிற .	 ேபாராடத்	 தயாரா ங்கள்!	 எனக் 	 விைட	 தா ங்கள்!	 ஒ வ ம்
என்ைன	இந்தப்	 ேபாராட்டத்ைதக்	ைகவி மா 	 ேகட்க	 ேவண்டாம்.	 நா ம்	என
தைலவ ம்	ேசர்ந் 	எ த்த	 தான்	இ .	மைறந்த	ேபாராளிகள்	 650	ேப டன்
ேசர்ந் 	 651வ 	 ஆளாகி	 ேமலி ந் 	 பார்ப்ேபன்.	 எங்கள்	 உயிர்	 உங்க டன்
ஒட் வி ம்.	 என்ைனப்	 பற்றிக்	 கவைலப்படாதீர்கள்.	 என 	 அவயங்கள்
ெசயலிழப்பதனால்,	 இனிேமல்	 மனிதனாக	 வாழ	 யா 	 என்ப 	 எனக் த்
ெதரி ம்.	 எம 	 வீரர்கள்	 ெகாள்ைகக்காக	 உயிைரக்	 ெகா ப்பவர்கள்.
ெகாள்ைகக்காக	 என்ைனத்	 ெதாடர்ந் 	 வ வார்கள்.	 அவர்கைள ம்
த க்காதீர்கள்.	நாங்கள்	ஐந் 	ஆ ேபர்	சாவதால்	எந்தவித	தீங் ம்	வந் விடா .
மக்கள்	 ரட்சி	 ெவ க்கட் ம்.	 நான்	 ன் 	 தடைவகள்	 ேபசி ள்ேளன்.	 ன்
தடைவக ம்	ஒேர	க த்ைதத்தான்	ேபசி ள்ேளன்.

ேநற் 	இர 	 வ ம்	அவர்	ஆழ்ந் 	 ங்கினார்.	இன் 	காைல	ஒன்ப 	மணி
ஆகி ம்	 க்கத்ைதவிட் 	 அவர்	 எ ந்தி க்கவில்ைல.	 இைளஞர்களான
‘நவீனன்கள்	 இ வ ம்	 அவரின்	 இடப்பக்கத்தி ம்	 வலப்பக்கத்தி ம்
அமர்ந்தி ந் 	விசிறியால்	ஆள்மாறி	ஆள்	வீசிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	ேநற் 	இர
வழக்கத்ைதவிட	 நா ப் 	 110	ஆக	அதிகரித்தி ந்ததில்	இ ந் 	அவர்	 உடல்
நிைல	 பாதிப்பைடயத்	 ெதாடங்கிவிட்ட 	 என்பைத	 நான்	 அறிந் 	 ெகாண்ேடன்.
ரியனின்	கதிர்கள்	 மிெயங் ம்	வியாபித்தி ந்தன.	அவர ேக	ெசன் 	அவரின்

நா த் ப் 	 ெம வாகப்	 பரிேசாதித் க்ெகாண்ேட	 வாசத்ைத ம்
எண் கிேறன்.	நா த் ப் 	120	 வாசத் ப் 	24	ஆம்	சாதரண	நிைலயிலி ந்
மிக ம்	அசாதாரணமாகக்	 ெகாண் க்கிற 	 நா த் ப் …!	 (நா த் ப்
சாதாரணம்	 72-80	 வாசம்	 16-22)	 நான் 	 நாட்களாக	 நீராகாரம்	 உட்ெகாள்ளாத
காரணத்தினால்	 உடலில்	 திரவநிைல	 ைறயத்	 ெதாடங்கிவிட்டதால்,
இ தயத் க் ம்	 ைரயீரல்க க் ம்	 ெசல் ம்	 இரத்தத்தின்	அள ம்,	 கன ம்
ைறயத்	ெதாடங்கிவிட்ட .

அதனால்தான்	 இ தய ம்,	 வாச ம்	 பலமாக	 ேவைல	 ெசய்யத்
ெதாடங்கியி க்கின்றன.	இைதவிட	இரண் 	 நாட்களாகச்	 சி நீர்	 கழியவில்ைல.
ெதாடர்ந் 	இன் ம்	இரண் 	 நாட்க க் ச்	 சி நீர்	 கழியாமல்	இ க் மானால்
சி நீரகத்தளர்ச்சி	(ஓண்க்ங்ய்ஹ்	ஊஹண்ப்ன்ழ்ங்)ஏற்படலாம்.	“கிட்னி	ெபயிலியர்”



ஏற்ப மானால்	 அ 	 இ தயத்தில்	 தாக்கத்ைத ம்	 அதிர்ச்சிைய ம்	 ஏற்ப த்தி
இறப்ைப	 உண் 	 பண்ணலாம்.	 எனக் த்	 ெதரிந்தவைர	 வழக்கமாக	 நைட
ெபறக் ய	இந்த	நிகழ்ச்சிகளினால்	திலீபனின்	 உயிர்	பறிக்கப்படக் ய	வாய்ப்
எந்த	ேநரத்தி ம்	ஏற்படலாம்.

நல் ர்க்	 கந்தனிடம்	 ைறயிட்ட	 நான்,	 நாச்சிமார்	 ேகாயில்	 அம்மனிட ம்
ேவண் கின்ேறன்.	 தாேய	 என்	 பிள்ைளெயான் 	 உணவில்லாமல்
ெசத் க்ெகாண் க்கிற 	 அைத	 நீதானம்மா	 கைடசி	 வைர ம்	 காப்பாற்ற
ேவண் ம்…	 நீண்ட	 நாட்க க் பின்	 திலீப க்காக	 மக்க டன்	 ேசர்ந் 	 நா ம்
இப்ப 	 ேவண் க்ெகாள்கிேறன்.	 ெவ 	 ேநரத்தின்	 பின்	 கண்	 விழிந்த	 திலீபன்,
எ ம் வதற் ச்	 சக்தியின்றி	 ப க்ைகயிேலேய	 கிடக்கிறார்.	 ைமதானம்
சனக் ட்டத்தினால்	 நிரம்பிக்	 ெகாண் க்கிற .	 திலீபைனப்	 பார்ப்பதற்காக
அணியணியாக	 ேமைடக் 	 ன் றம்	மக்கள்	வந் 	 ேபாய்க்ெகாண் ந்தனர்	…
ஒ வர்	 கத்திலாவ 	மகிழ்ச்சி	இல்ைல.

சில	தாய்மார்	திலீபன்	 ப த்தி க் ம்	 பரிதாப	நிைல	கண் 	ெபா க்க	 யாமல்
விம்மி	விம்மி	அ கின்றனர்.	கிறிஸ்தவப்	பாதிரியா ம்,	பல	வ டங்கள்	சிறீலங்காச்
சிைறயில்	 அைடபட் த்	 தாங்க	 யாத	 சித்திரவைதகைள	 அ பவித்தவ ம்
1983	 ைலயில்	ெவலிக்கைடச்	சிைறச்சாைலயில்	 52	தமிழ்க்	ைகதிகள்,	சிங்கள
இனவாதப் தங்களால்	 ெகால்லப்பட்ட	 சமயம்	 அதிர்ஷ்டவசமாக	 உயிர்
தப்பியவ மாகிய	பிதா	சிங்கராயர்	அவர்கள்	திலீபைனப்	பார்ப்பதற்காக	ேமைடக்
வந்தார்.	ஒ 	 றவியாக	இ ந்தா ம்	 திலீபனின்	 ேகாலத்ைதக்	 கண்ட ம்	அவர்
அ ேத	 விட்டார்.	 திலீபனின்	 கரங்கைள	 பற்றி	அவர்	அன்ேபா 	 வ னார்.	 உடல்
ேசார் ற் 	 இ ந்தேபாதி ம்	 திலீபன்	 அவ டன்	 மனம்திறந் 	 ெவ ேநரம்வைர
ேபசிக்ெகாண் ந்தார்.	 திலீபனின்	 பி வாதத்ைத ம்	 திடமானத்ைத ம்	 நன்
அறிந்தவர்	அந்தத்	 றவி	அப்ப யி ந் ம்	திலீபன்	 ப த்தி க் ம்	 ேகாலத்ைதக்
கண் 	ெபா க்க	 யாமல்	வி ம்பினார்.	ெகாஞ்சமாவ 	தண்ணீர்	அ ந்திவிட்
உண்ணாவிரதத்ைதத்	ெதாட மா 	அவர்	வற் த்தினார்.

பாதர்	 சிங்கராயர்	 மீ 	 திலீப க் 	 எப்ேபா ம்	 மி ந்த	 மதிப் ம்	 பாச ம்	 உண் .
அப்ப யி ந் ம்	 தனக்ேக	 உரிய	 ன் வைலக்	 காட் 	 அைதேய	 அவரின்
ேவண் ேகா க் ப்	பதிலாக்கிவிட் 	ெமௗனமாகினார்	-	திலீபன்.

பாதர்	சிங்கராயர்	ெசன்ற	பின்	ஈேராஸ்	இயக்க	தைலவர்	பால மா ம்,	இயக்க	யாழ்
மாவட்ட	 அரசியல்	 பிரி ப்	 ெபா ப்பாள ம்	 ‘பரா’ ம்	 ேமைடக் 	 வந்தனர்.	 எந்த
இயக்கத்தவர்களானா ம்	அவர்க டன்	சகஜமாகப்	 ேப வதில்	திலீப க் 	நிகர்
திலீபன்	தான்.	அவர்க ம்	திலீபைனத்	தண்ணீராவ 	அ ந் ம்	ப 	வற் த்தினர்
ஆனால்	அவர்க க் க்	கிைடத்த	பதி ம்	ெமௗனம்தான்.



ெசல்வி	 கசாந்தினி,	 தி மதி	 நல்ைலயா	 ஆகிய	 இ 	 ெபண்கள்	 திலீப க்
ஆதரவாக	 சா ம்	 வைரயிலான	 உண்ணாேநான்பிைன	 ஆரம்பித்தனர்	 அத் டன்
வல்ெவட் த் ைறயில்	 5	 தமிழர்கள்	 ஏற்கனேவ	 உண்ணாவிரதம்
ஆரம்பித் விட்டதாக	பத்திரிைகயில்	ெசய்தி	ெவளியாகியி ந்த .	இன் 	மாைல
தமிழீழ	 வி தைலப்	 லிகளின்	 அரசியல்	 பிரி 	 ஆேலாசகர்,	 கலாநிதி	 அன்ரன்
பாலசிங்கம்	 அவர்கள்	 திலீபைன	 வந் 	 சந்தித்தார்.	 இந்திய	 அரசிடமி ந்ேதா
இந்தியத்	 வரிடமி ந்ேதா	இ வைர	எந்தப்	பதி ேம	கிைடக்கவில்ைல	என்
அவர்	 திலீபனிடம்	 றினார்.	 அவ டன்	 அரசியல்	 பிரி ப்	 ெபா ப்பாளர்
தி .ேயாகி ம்	வந்தி ந்தார்.	திலீபனின்	ெபா ப் க்கைளெயல்லாம்	தன்	தைலமீ
மந் ெகாண் ப்பவர்	 ேயாகி	சில	நாட்க க் 	 ன்	இந்திய	அைமதி	காக் ம்

பைடயின்	 பாரபட்சமான	 நடவ க்ைககைள ம்,	 சிங்கள	 இரா வத் க்
ஆதரவான	 நடவ க்ைககைள ம்	 கண் த் 	 ஒ 	 நாள்	 அைடயாள	 மறியல்
ேபாராட்டம்	 சகல	 இரா வ	 காம்களி ம்	 ெபா 	 மக்களால்	 நடத்தப்பட்டேபா
யாழ்	 ேகாட்ைடயின்	 ன்பாக	அன்ைறய	 மறியல்	 ேபாராட்டத்ைத	 த் ைவத்
திலீபன்	ேபசிய	ேபச் 	என்	நிைன க் 	வ கிற .

“இந்த	 யாழ்ப்பாணக்	 ேகாட்ைடயிேல	 சில	 ற்றாண் க க் 	 ன்	 தமிழனின்
ெகா 	 பறந்த …	 அந்தக்	 ெகா ைய	 ேபார்த் க்ேகயர்	 பறித்ெத த்தனர்…
ேபார்த் க்ேகயரிடம்	இ ந் 	ஒல்லாந்த ம்,	ஒல்லாந்தரிடமி ந் ,	ஆங்கிேலய ம்
ைகப்பற்றிக்ெகாண்டனர்.	 ஆங்கிேலயரிடமி ந் 	 சிங்களவர்	 கைடசியில்
ைகப்பற்றினர்.	 இந்தக்	 ேகாட்ைடயிேல	 மீண் ம்	 தமிழ்க்ெகா …	 அதாவ ,
லிக்ெகா 	 பறக் ம்	காலம்	ெவ ரத்தில்	இல்ைல.	அந்தத்	தமிழ்க்ெகா ையப்
பறக்க	 வி வதற்காக,	 ஒவ்ெவா வ ம்	 எம 	 உயிைர	 அர்ப்பணித் ெகாண்
வ கிேறாம்.	 அதில்	 என்பங் 	 எப்ேபா ?…	 என்ப தான்	 எம 	 ேகள்வியாக
இ க்கேவண் ேம	தவிர,	 பதவிகள்	 எமக் ப்	ெபரியதல்ல…	 பதவிகைளத்	 ேத ச்
ெசல்பவர்கள்	 லிகள்	அல்ல!	அதற் 	 ேவ 	ஆட்கள்	இங்ேக	இ க்கிறார்கள்!…
அந்தத்	 தீர்க்கதரிசனப்	 ேபச் க் 	 உயிர்வ வம்	 ெகா ப்பதற்காகத்தான்	 திலீபன்
சா ம்வைர	உண்ணாவிரதப்	ேபாராட்டத்ைத	ஆரம்பித்தார்?	திலீபன்	ஒ 	சிறப்பான
ச ரங்க	 வீரன்,	 தன 	 பள்ளிப்	 ப வத்தில்	 பல	 பரி கைள	 இதற்காக	 அவர்
ெவன் ள்ளார்.

ஒ ைற	 யாழ்	 மாவட்டத்திேலேய	 தலாவதாக	 வந் ள்ளார்…	 ஆகேவ
அரசியலில்	 எந்தக்	 காைய	 எப்ப ,	 எந்த	 ேநரத்தில்,	 நகர்த்த	 ேவண் ம்	 என்ப
அவ க் 	 நிச்சயமாகத்	 ெதரிந்தி க்க	 ேவண் ம்.	அகிம்ைசப்	 ேபாராட்டத் க்
மதிப்பளிக் ம்	இந்திய	நாட் ன்	சமாதானப்	பைடயினரின்	கண்கைளத்	திறப்பதற்
இந்தச்	 சா ம்	 வைரயிலான	 உண்ணாவிரதப்	 ேபாராட்டைத	ஆரம்பித் 	 ற்றி ம்
ெபா த்தமானேத…	 இந்தியா	 உளப் ர்வமாக	 அண்ணல்	 காந்திையப்	 பின்பற் ம்
நாடாக	 இ ந்தால்,	 நிச்சயம்	 பதில்	 ெசால்லிேய	 ஆகேவண் ம்.	 இல்ைலேயல்
உலகத்தின்	 பார்ைவயில்	 இ ந் 	அ 	 தப்பேவ	 யா .	அன்றிர 	 திலீப க்



ெதரியாமல்	 அவர 	 ரத்த	 அ த்தத்ைதப்	 பதி 	 ெசய் விட்ேடன்	 அ 	 100/65
நா த் ப் 114	 வாசம்	25

இந்தியா	என்ன	ெசய்யப்ேபாகிற ?	எனக் 	ஒன் ம்	 ரியவில்ைல.	ெவள்ைளயேன
ெவளிேய 	 என் 	 ஆங்கிேலயைர	 ெவளிேயற் வதற்காக	 ேபாராட்டம்	 நடத்திய
காந்தி	இன் 	இ ந்தி ந்தால்	என்ன	ெசய்தி ப்பார்?	ஆனால்,	திலீபேனா	இந்தியப்
பைடைய	 ெவளிேய 	 என் டக்	 ேகட்கவில்ைலேய!	 இவர்கள்	 திலீபனின்
சாதாரண	 ேகாரிக்ைகக க் 	 ஏன்	 ெமௗனம்	 சாதிக்கிறீர்கள்?	 எனக் 	 எ ம்
ரியவில்ைல.
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ஐந்தாவ 	 நாள்	 வழக்கம்	 ேபால்	 சகல	 பத்திரிைககைள ம்	 காைலயில்	 வாசித்
க் ம்	திலீபனால்	இன் 	எ ேம	ெசய்ய	 யவில்ைல	யாழ்ப்பாணக்	 டாநா
வதிலிமி ந் 	 தனியார்	 பஸ்	 வண் களில்	 மக்கள்	 ெவள்ளம்ேபால்	 வந்

நிைறயத்	ெதாடங்கிவிட்டனர்.	இன்ன ம்	திலீபன்	 ேபார்ைவக் ள்ேளேய	 ைதந்
கிடக்கின்றார்.	 அவரால்	 எ ம்ப	 யவில்ைல	 உடல்	 பயங்கரமாக	 வியர்த் க்
ெகாட் ய .	மின்விசிறி	அவர்	பக்கத்திேல	ேவகமாகச்	 ழன் 	ெகாண் க்கிற .
ஒ 	 மனித	 இயந்திரம்	 தன்	 ச்சக்திைய ம்	 பிரேயாகித் 	 இயங்கிக்
ெகாண் க்கிற .	 அன்ைறய	 பத்திரிைககளில்	 க்கிய	 ெசய்திகளாக
வழக்கம்ேபால்	திலீபைனப்	பற்றிய	ெசய்திகேள	இடம்	ெபற்றி க்கின்றன.	 ‘திலீபன்
உடல்நிைல	 ேமாசமாகி	 வ கிற .	 அவர்	 கைடசியாக	 சி நீர்	 கழித் 	 48
மணித்தியாலங்க க் 	 ேமலாகிவிட்ட .	 இேத	 நிைலயில்	 ேம ம்	 இரண்
நாட்க க் த்	 ெதாடர்ந் 	 சி நீர்	 கழியாவிட்டால்	 அவரின்	 சி நீரகம்
பாதிக்கப்பட் 	அதிர்ச்சி	 ஏற்படலாம்’	 என் 	ஒ 	 பத்திரிைகயில்	 ேபாட் ந்தர்கள்
ேவ 	 ஒ 	 பத்திரிைக	 பின்வ மா 	 எ தியி ந்த .	 “திலீபன்	 ேசார்ந்
வ கிறார்…	 ஒ 	 ெம வர்த்திையப்	 ேபால்	 அவர்	 தமிழினத் க்காக	 சிறி
சிறிதாக	 உ கிக்ெகாண் க்கிறார்…	 அவர 	 சி நீரகம்	 பாதிப்பைடயத்
ெதாடங்கிவிட்ட .

இ தயம்	 பலமாக	 இயங்கிக்	 ெகாண் க்கிற 	 ெதாடர்ந் 	 அவர்	 நீராகாரம்
எ க்காவிட்டால்	 நிைலைம	 ேம ம்	 ேமாசமாகி	 எந்த	 ேநரத்தி ம்	 எ ம்
நடக்கலாம்.”	பத்திரிைககைளப்	ப க் ம்ேபா 	என்	ைகக டன்	ேசர்ந் 	உள்ள ம்
ந ங்கிய .	 திலீபன்	 என்ேறார்	இனிய	 காவியத்தின்	 கைடசி	அத்தியாயத் க்
வந் விட்ேடாம்	என்ப 	ேபான்ற	பிரைம	எனக் 	ஏற்ப கிற .	அதற்கிைடயில்	ஓர்
ெசய்தி	 காற்ேறா 	 காற்றாக	 கலந் 	 வந் 	 என்	 காதில்	 வி கிற ,	 தமிழீழ
வி தைலப்	 லிகளின்	 அரசியல்	 பிரிைவச்	 ேசர்ந்த	 திலகர்	 அவர்கள்
இந்தியா க் ச்	ெசன்றி க்கிறார்	என்ப 	தான்	அ …	 லிகளின்	சார்பாக	திம் ப்
ேபச் வார்த்ைதயில்	 கலந் ெகாண்டவர்களில்	 திலக ம்	 ஒ வர்.	 அப்ப யானால்.
பிரதமர்	 ராஜீவ்	 காந்தியிடமி ந் 	 ஏதாவ 	 அைழப் 	 வந்தி க் மா?	 என்ற
நப்பாைசயில்	 அைதப்பற்றி	 அறிவதற்காக	 பிரதித்	 தைலவர்	 மாத்தயாவிடம்
ெசல்கிேறன்.	 அங் 	 அவர்	 ெசான்ன	 வார்த்ைதகைளக்	 ேகட்டேபா 	 எனக் த்



க்கிவாரிப்ேபாட்ட .’எந்தவிதமான	 அைழப் ம்	 வரவில்ைல	 வழக்கம்	 ேபால
சாதாரண	விசயங்கைளக்	கவனிக்கதான்	திலகர்	ேபாயி க்கிறார்.	என் 	மாத்தயா
ெசான்ன ம்	 ஏன்	 ேகட்ேடாம்	 என்றி ந்த .	 திலகரின்	 இந்தியப்	 பயணம்	 பற்றி
ேகட் 	அறியாமல்	விட் ந்தால்	ஓரள 	 மன	 நிம்மதியாவ 	கிைடத்தி க் ம்…
ஆனால்?	 விதிேய!	 உன்	 கரங்கள்	 இத்தைன	 ெகா யதா?	 பம்பரம்ேபால்
கள்ளமில்லாத	 ெவள்ைள	 உள்ளத் டன்	 கல,கலெவன் 	 சிரித் க்ெகாண்
எம்ைமேய	 ற்றிவ ம்	திலீபைனச்	சித்திரவைதப்	பள்ளத்தில்	தள் வ தான்	உன்
ேகார வா?	அப்ப 	அவன்	என்ன	 ற்றம்	ெசய் விட்டான்?

-தமிழினத் க்காக	தன்	ைவத்தியப்	ப ப்ைபேய	உதறி	எறிந்தாேன…	அ 	 ற்றமா?

-தமிழினத் க்காக	 தன 	 தந்ைத,	 சேகாதர்கைளப்	 பிரிந் 	 வந்தாேன…	 அ
ற்றமா?

-தமிழினத் க்காக	இர 	பகல்	பாராமல்	மாடாக	உைழத்தாேன…	அ 	 ற்றமா?

-தமிழினத் க்காக	 தன்	 வயிற்றிேல	 உள்ள	 டலின்	 14	 அங் லத்ைத	 ெவட்
எறிந்தாேன…	அ 	 ற்றமா?

-தமிழினத் க்காக	 இன் 	 தன்ைனேய	 சிறி 	 சிறிதாக	 அழித் க்ெகாண் ,
உண்ணாவிரதம்	இ க்கிறாேன…	அ 	 ற்றமா?

-எ 	 ற்றம்…?

வானத்ைதப்	பார்த் 	வாய்விட் க்	கத்த	ேவண் ம்ேபால்	இ க்கிற .	கதறித்தான்
என்ன	பயன்	ஏற்படப்ேபாகின்ற .	இலட்சக்கணக்காக	மக்கள்	கடந்த	5	நாட்களாக
கண்ணீர்	சிந்திக்	ெகாண் க்கின்றார்கேள…	யா க்காக?	…	திலீப க்காக…
தமிழனத் க்காக…	 அப்ப யி க்க…	 அந்தக்	 கண்ணீைர…	 ஏக்கத்ைத…
இன் ம்	 யா ேம	 ரிந் ெகாள்ளவில்ைலேய?	 ஏன்?	 உலகில்	 மனிததர்மேம
ெசத் விட்டதா?	 காந்தி	 இறந்ததற்காக	 கண்ணீர்வ க் ம்	 இந்த	 உலகம்,
காந்தியத்தின்	கால யில்	சிறி 	சிறிதாக	எரிந் 	ெகாண் க் ம்	திலீபன்	என்ற
ெம வர்த்திையக்	 காணவில்ைலயா?	 அல்ல 	 கண் ம்	 காணாம ம்
ேபாய்விட்டதா?	 எத்தைனேய	 ைற	 திலீபன்	 சாவின்	 விளிம்பிலி ந்
தப்பியி க்கிறான்…	 எண்பத்தி	 ன்றாம்	 ஆண் 	 அவன்	 தமிழீழ	 வி தைலப்
லிகளின்	 நவாலிப்	 பிரேதசப்	 ெபா ப்பாளராக	 இ ந்தேபா ,	 ஒ 	 நாள்	 நவாலி
கத்ேதாலிக்க	 ேதவாலயத்தின்	 அ ேக	 நின் 	 நவாலிப்	 ெபா மக்க டன்
ேபசிக்ெகாண் ந்தேபா 	தி ெரன	இரண் 	ஜீப்	வண் கள்	அவரின்	அ கிேலேய
ன்ன ம்	 பின் மாக	 வந் 	 நின்றன…	 சிறீலங்கா	 இரா வத்தினர்

கண்சிமிட் ம்	 ேநரத்தி ள்	 ற்றிவைளத் விட்டைத	 உணர்ந்த	 திலீபன்	 எ வித
பதட்ட ம்	 அைடயாமல்	 நிதானமாக	 நின்றார்…	 அவரின்	 மதி ட்பம்	 மிகத்



தீவிரமாக	ேவைல	ெசய்யத்	ெதாடங்கிய .

யாேரா	 ஒ 	 தமிழ்த் ேராகியால்	 ெபறப்பட்ட	 தகவைல	 ைவத் க்ெகாண்
திலீபைன	அைடயாளம்	கண் ெகாண்ட	இரா வத்தினர்	ஜீப்	வண் யில்	ஏ மா
உத்திரவிட்டனர்.	 அவன 	 ைகயிேல	 ஆ தம்	 அடங்கிய	 சிறிய	 ட்ேகஸ்	 ஒன்
இ ந்த …	அவன ேக	இ 	இரா வத்தினர்	ேசர்ந் 	வந்தனர்.	 ஜீப்	வண் யில்
ஏ ம்ேபா 	 எதிர்பாராத	 விதமாக	 பக்கத்தில்	 வந் 	 ெகாண் ந்தவர்கள்	 மீ
பாய்ந் 	 ட்ேகசினால்	 மின்னல்	 ேவகத் டன்	 தாக்கிவிட் 	 ,	 பக்கத்திலி ந்த
பனந்ேதாப்ைப	 ேநாக்கி	 ஓடத்ெதாடங்கினார்.	 திலீபன்.	 திலீபனின்	 எதிர்பாராத
தாக் தலினால்	 நிைல ைலந் விட்ட	 இரா வத்தினர்,	 ஒ 	 நிமிடம்	 என்ன
ெசய்வெதன் 	திைகத் 	நின்றனர்.



ம கணம்	அவர்களின்	ைககளில்	இ ந்த	 ப்பாக்கிகள்	 பயங்கரமாக	 திலீபைன
ேநாக்கி	 உ மத்ெதடங்கின.	 அவர 	 ைகெயான்ைறக்	 ைளத் க்ெகாண்
ெசன்ற 	 ப்பாக்கிக்	 ண் 	இரத்தம்	சிந்தத்	சிந்த	மனைத	திடமாக்கிெகாண்
ெவ ேநரமாக	ஓ க்ெகாண் ந்தார்	திலீபன்.

இரா வத்தினரால்	 அவைரப்	 பி க்க	 யவில்ைல	 அந்த	 ஏமாற்றத்தினால்	 பல
ெபா 	 மக்க	 அவர்கள்	 அன் 	 கண் த்தனமாகச்	 ட் த்தள்ளிவிட் ச்
ெசன்றனர்.	 1986-ஆம்	 ஆண் ன்	 இ தியில்	 வல்ெவட் த் ைறயில்	 நைடெபற்ற
லிகள்-	சிறீலங்கா	இரா வத்தினர்	ேமாதலின்ேபா 	திலீபன்	தன்	 ப்பாக்கியால்
பலைரச்	 ட் த்	தள்ளினான்.	ஆனால்,	எதிரிகளின்	ஓர்	 ண் 	அவனின்	 டைலச்
சிைதத் 	 விட்ட .யாழ்	 ெபரியாஸ்பத்திரியில்	 அவர்	 அ மதிக்கப்பட்டேபா
அவரின்	 டலில்	14	அங் லங்கைள	சத்திரசிகிச்ைச	நி ணர்கள்	அகற்றிவிட்டனர்.
அதில்	 அவர்	 ெப மளவில்	 இரத்தத்ைத	 இழந்தி ந்தார்.	 அந்த	 காயம்	 மிக ம்



சிக்கலாக	இ ந்ததால்	ேம ம்	இரண் 	அ ைவசிகிச்ைச	ெசய்த	பின்னேர	அவர்
ரண	 ணமைடந்தார்,	 மார்	 3	 மாதம்	 ைவத்தியசாைலயிேல	 கழிய

ேவண் யதாயிற் .	 இப்ப 	 எத்தைனேயா	 ன்பங்கைள	 தமிழினத் க்காக
அ பவித்தவர்தான்	திலீபன்.

ஆ தப்ேபாரட்டத்தினால்	 மாத்திரமின்றி,	அகிம்ைசயா ம்	 தன்னால்	 சாதைனகள்
ரிய	 ம்	 என்பதில்	 திலீப க் 	 அைசயாத	 நம்பிக்ைக	 இ ந்ததால்	 அவர்
இந்தப்	 ேபாராட்டத்தில்	 தானாகேவ	 ன்வந் 	 எத்தைனேயா	 ேபர்	 த த் ம்
ேகட்காமல்	 தித்தார்.	 இன் 	 மாைல	 இந்திய	 சமாதனப்	 பைடயினரின்
யாழ்ேகாட்ைட	இரா வ	 காம்	ெபா ப்பாளர்	ேகணல்	பரார்	அவர்கள்,	திலீபைன
பார்க்க	வந்தார்,	அவர்	சனக் ட்டத்தி டாக	நடந் 	வ ம்	ேபா 	பல	தாய்மார்கள்
அவர்	மீ 	கற்கைள	வீசத்	தயாராகிக்	ெகாண் ந்தேபா 	அவர்கைளத்	த த் ,
த ந்த	 பா காப் க்	 ெகா த் 	 ேமைடக் 	 அ ேக	 அைழத் ச்	 ெசன்றனர்
வி தைலப்	 லிகள்.	திலீபனின்	உடல்	நிைல	ேமாசமாகி	வ வதால்	ெபா மக்க ம்,
இயக்க	 உ ப்பினர்க ம்	 மி ந்த	 உணர்ச்சிவசப்பட்ட	 நிைலயில்	 இ க்கிறார்கள்
என்பைத	 அரசியல்	 பிரி ப்	 ெபா ப்பாளர்	 ேயாகி ம்,	 ேவ 	 சில ம்	 அவரிடம்
எ த் க்	 றினர்.	தான்	ெசன் 	த ந்த	நடவ க்ைக	எ ப்ேபன்	என் 	அவர்	உ தி
றிவிட் ச்	ெசன்றார்.	அவர்	 லமாவ 	திலீபனின்	உயிர்	காப்பாற்றப்படாதா	என்ற

நப்பாைசயில்	அன் 	எம்மிற்	சிலர்	சற் 	நிம்மதியாக	இ ந்ேதாம்.
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ஆறாம்	நாள்	அதிகாைலயில்	ஒ 	அதிசயம்	நிகழ்ந்தி ந்த 	ஆம்!	இன் 	திலீபன்
காைல	 5	 மணிக்ேக	 ப க்ைகைய	விட் 	 எ ந் 	விட்டார்.	அ மட் மின்ற	 தான்
சி நீர்	கழிக்கப்ேபாவதாகக்	 றினார்.	அவர்	இ க் ம்	 நிைலயிேல	 ப க்ைகைய
விட் 	 எ ந் 	 ெசல்வ 	 என்ப 	 யாமல்	 இ ந்ததால்	 ப க்ைகயிேலேய
சலப்ேபாத்தைலக்	 ெகா த்ேதன்.	 ஆனால்	 சலம்	 ேபாகவில்ைல	 வயிற்ைற
வலிப்பதாக ம்	 சலம்	 ேபாவதற் க்	 கஷ்டமாக	 இ ப்பதாக ம்	 றினார்
சிகிச்ைசயின்	 லம்	ெகாஞ்சமாவ 	சிறிநீர்	கழிக்க	 ம்.	ஆனால்,	அைதப்பற்றி
ேபசினாேல	எரிந் 	வி வார்	என்பதற்காக	ஒன் ம்	ேபசாமல்	இ ந்ேதன்	நாைலந்
நாட்களாகப்	 ப க்ைகயிேல	 கிடப்பதா ம்	 நீர்	அ ந்தாமல்	இ ப்பதா ம்	அவர
சலப்ைப	 பாதிக்கப்பட் க்கலாம்…	 இைத	 அவரிடம்	 எப்ப க்	 வ ?	 தான்
மைறவிடம்	ெசன் 	சி நீர்	கழிக்கப்	ேபாவதாகக்	 றினார்.

அவரின்	வி ப்பத் டன்,	அவைரக்	ைகத்தாங்கலாகப்	பி த் 	இறக்கி	ேமைடயின்
பின்பக்கம்	ெகாண் 	ெசன்ேறாம்	பதிைனந் 	நிமிடங்களாக	வயிற்ைறப்	ெபாத்திக்
ெகாண் 	மி ந்த	கஷ்டப்பட்டார்.	அதன்பின்	ஆச்சிரியப்ப மளவிற் 	 மார்	அைர
லிட்டர்	அள 	சலம்	ேபான 	எனக் 	அ 	மி ந்த	அதிர்ச்சிையத்	தந்த .	ஐந்
நாட்களாக	 எ ம்	 க்காமல்	இ க் ம்	 ஒ வரால்	இ 	 எப்ப ச்	 சாத்தியமாக

ம்?	அன் 	ைவத்திய	நி ணர்	சிவ மார்	அவர்களிடம்	இ பற்றி	மறக்காமல்
ேகட்ேடன்.	அவர்	 எந்த	 பதி ேம	 றாமல்	 ெமௗனமாக	 சிரிப்ைப	 உதிர்த் விட் ச்
ெசன்றார்.	 அன் 	 மத்தியானம்	 எம 	 இதயத் க் 	 மகிழ்ச்சிையத்	 த ம்	 ஓர்
இனியச்	 ெசய்தி	 என 	 ெசவிகளில்	 வி ந்தேபா 	 இனந்ெதறியாத	 நிம்மதி
என்னிடம்	 வந்த .	 ெகா ம்பி ள்ள	 இந்தியத் வரகத்திலி ந் 	 ஓர்
க்கிய	 நபர்	 இன் 	 வரப்ேபாகிறாராம்.	 அவர்	 நம 	 அரசியல்	 பிரிவின டன்

திலீபைனப்	 பற்றிப்	 ேபசப்	 ேபாகிறாராம்…	 என்	 பிரார்த்தைன	 வீண்ேபாகா
திலீபனின்	 உயிர்	 காப்பாற்றப்படப்ேபாகின்ற …	 இந்தியத்	 வரகத்திலி ந்
யாராவ 	 வ வதானால்	 நிச்சயமாக	 பிரதமர்	 ராஜீவ்காந்தியின்
ஆேலாசைனப்ப தான்	 வ வார்கள்…	 அப்ப 	 வ பவர்கள்	 உணர்ச்சி	 ெபாங் ம்
தாய்க் லத்தின்	 கண்ணீைரக்	 கண்டாவ 	 இரங்கமாட்டார்களா?	 திலீபைன
எண்ணித்	 த் க்	 ெகாண் க் ம்	 வி தைலப்	 லிகளின்	 மனங்களிற்
அந்த	ஆ தல்	ெசய்தி	நிச்சயம்	சாந்தியளிக்கத்தான்	ெசய் ம்.

திலீபா	 நீ	 ஆரம்பித் 	 ைவத்த	 அகிம்ைசப்	 ேபார்	 எங்கள 	 ஆ தங்க க்
மதிப்பில்லாமல்	ெசய்யப்ேபாகிற 	ேபா ம்?	உன்	அகிம்ைசப்	ேபாரினால்	அப்ப 	ஒ



நிைல	எமக் 	வ மானால்	அைத	நாம்	மகிழ்ச்சி டன்	வரேவற்ேபாம்.	எமக் 	மட் ம்
ஆ தங்கைள	 க்கி	கண்டப 	 ட் த்தள்ள	ேவண் ம்	என் 	ஆைசயா	என்ன?
ப்ப 	 வ டங்களாக	 எம 	 த்த	 அரசியல்	 தைலவர்கள்	 தந்ைத	 “ெசல்வா”

தைலைமயில்	 யன் 	 யாத	 நிைலயில்…	 எம 	 தமிழ்ச்ச தாயத்ைத
அழிவிலி ந் 	 காப்பாற்றத்தாேன	 ேவ 	 வழியின்றி	 ஆ தம்	 ஏந்திேனாம்.	 நாம்
அகிம்ைசக் 	 எதிரானவர்கள்	 அல்லர்.	 ஆனால்	 நம்	 எதிரி	 அகிம்ைசையப்	 பற்றி
ஒன் ேம	 ெதரியாதவன்…	 அவ க் 	 அ 	 ரியாத .	 அவ க்
ெதரிந்தெதல்லாம்	 கத்தி ம்,	 ப்பாக்கி ந்தான்…	 ஒ வன்	 கத்திைய ம்,
ப்பாக்கிைய ம்	தன்	 பலமாக	 எண் ம்ேபா 	அவெனதிரில்	 நிற்பவனால்	 என்ன

ெசய்ய	 ம்.	 நீண்ட	 கசப்பான	 அ பவங்கள்	 தான்	 எம 	 கரங்களில்
ப்பாக்கிகைளத்	தந்தன.	1948ல்	இலங்ைக	 தந்திரம்	அைடந்ததாகக்	 றப்ப ம்

நாளில்	 இ ந் ,	 சிங்கள	 இனவாதிகளால்	 தமிழர்கள்	 காலத் க் க்	 காலம்
அழிக்கப்பட் 	 வ கின்ற	 ெகா ைம	 எப்ெபா 	 ம்?	 தங்கத்	 தமிழர்கள்
வாழ்வில்	 ெபாங் ம்	 மகிழ் ம்	 -	 ரிப் ம்	 எப்ேபா 	 மல ம்?	 அண்ணல்	 காந்தி
அகிம்ைசப்	 ேபாரிேல	 ெவற்றிகண்டார்	 என்றால்	 அதற் 	 அவர்	 ைகயாண்ட
அகிம்ைசப்	ேபாராட்டங்கள்	மட் ம்	காரணமல்ல.

காந்தியின்	ேபாராட்டத்	தளம்	இந்திய	மண்ணிேல	இ ந்த .	காந்தியின்	ேபாராட்ட
தளத்திேல	 மனிதேநயம்மிக்க	 ஆங்கிேலயர்கள்	 இ ந்தார்கள்….	 ஆகேவ
அகிம்ைசையப்	 ரிந் ெகாள்வதற் 	 அந்த	 ெவள்ைளக்காரர்களால்	 ந்த .
ஆனால்	நம 	மண்ணில்	அப்ப யா?	எத்தைன	சந்தர்ப்பங்களில்	நம 	தைலவர்கள்
ண்டாந்த களால்	தாக்கப்பட் ப்பார்கள்?	எத்தைன	இனக்கலவரங்களில்	நம

இனத்தவர்களின்	 தைலகள்	 ெவட்டப்பட் 	 தார்	 பீப்பாய்க க் ள்
ேபாடப்பட் க் ம்?	 எத்தைன	 ெபண்கள்	 தம்	 உயிரி ம்	 ேமலான	 கற்ைப
இழந்தி ப்பர்?	அப்ேபாெதல்லாம்	நாம்	ஆ தங்கைளயா	 க்கிேனாம்?	அகிம்ைச!
அகிம்ைச!	 அகிம்ைச!	 ,இந்த	 வார்த்ைதகள்	 தான்	 எங்கள்	 தாரக	 மந்திரமாக
இ ந்த .	 இந்த	 தாரக	 மந்திரத்ைதத்	 க்கி	 எறிந் விட் 	 எம 	 ைககளிேல
ஆ தங்கைளத்	 தந்தவர்கள்	 யார்?	 நாமாகப்	 ெபற் க்ெகாள்ளவில்ைல.
அவர்களாகத்தான்	 தந்தார்கள்…	 மாறி	 மாறி	 ஆட்சிக் 	 வந்த	 சிங்கள
அர கள்தான்	 தந்தன…	 தைலவர்	 பிரபாகரனின்	 பின்ேன	 ஆயிராமாயிரம்
ேவங்ைககள்	 அணிதிரண் 	 நிற்பதற் க்	 காரணம்	 யார்?	 சிங்களப்
ேபரினவாதம்தான்.

இன் 	 காைலயிலி ந் 	 நல் ர்க்	 கந்தசாமி	 ேகாவிலில்	 திலீபன்	 ெபயரில்
ற் க்கணக்கான	 அர்ச்சைனகள்	 ெசய்யப்பட் 	 அைவ	 ெபா மக்கள்	 லம்

ேமைடக் 	 வந்தவண்ணமி ந்தன.	 பிற்பகல்	 ன் 	 மணியிலி ந் 	 யாழ்ப்பாண
டாநாட் க் 	ெவளியிலி ந் 	சனங்கள்	பஸ்களில்	வந் 	 வியத்	ெதாடங்கினர்.

எங்ேக	பார்த்தா ம்	மக்கள்	அைலகள்	தான்!	தளபதி	கிட் 	அண்ணாவின்	தாய்,
திலீபைன	 வாரி	 அைணத் 	 உச்சி	 கர்ந் 	 அ தக்	 காட்சி	 என்	 ெநஞ்ைசத்



ெதாட்ட .	 ேராகிகளினால்	 வீசப்பட்ட	ெவ ண் னால்	தன்	 மகன்	ஒ 	காைல
இழந்தேபா 	 அந்தத்	 தாய்	 றிய	 வார்த்ைதகள்	 இன் ம்	 என்	 ெசவிகளில்
ஒலித் க்ெகாண் க்கின்றன.	 “ஒ 	கால்	 ேபானால்	 என்ன?	இன் ம்	ஒ 	கால்
இ க் …	இரண் 	ைகயி க் 	அவன்	கைடசி	வைர ம்	ேபாரா வான்…”	ேபார்
ைனயில்	 தன்	 மகனின்	 மார்பில்	 ேவல்	 பாய்ந்தி ப்பைதப்	 பார்த் 	 ஆனந்த

கண்ணீர்விட்ட	வீரத்தமிழ்த்தாயின்	கைதைய	இ 	எனக் 	நிைன ட் ய .	உதவி
இந்தியத்	 வர்	 தி .ெகன்	 அவர்கள்	 விமான	 லம்	 பலாலிக் 	 வந்
விட்டாராம்..	 அவ டன்	 ேபச் 	 வார்த்ைத	 நடத் வதற்காக	 தி .அன்ரன்
பாலசிங்க ம்,	 மாத்தயா ம்	 ேபாயி க்கின்றனர்	 என்ற	 ெசய்திைய	 ‘சிறி’	 வந்
ெசான்னேபா 	மகிழ்ச்சியால்	 ள்ளிக்	 தித்ேதன்.

திலீப க் ம்	 அைத	 ெதரிவித்ேதன்.	 காைலயில்	 சி நீர்	 கழித்ததால்	 திலீபன்
சற் த்	 ெதம்பாக	 இ ந்தார்.	 ேபச் வார்த்ைத	 ந் 	 அதில்	 சாதகமாக	
கிைடக் மானால்…	 உண்ணாவிரதத்ைத	 நி த்திவிட் 	 திலீபைன	 யாழ்
ெபரியஆஸ்பத்திரியில்	 அ மதிக்க	 ேவண் ம்…	 அங்ேக	 அவசர	 சிகிச்ைசப்
பிரிவில்	 அவ க் 	 ேவண் ய	 சிகிச்ைசகைள	 உடன யாக	 அளிக்கத்
ெதாடங்கினால்…	 இரண் 	 ன் 	 நாள்களில்	 திலீபன்	 வழக்கம்ேபால்	 எ ம்பி
நடக்கத்	 ெதாடங்கிவி வார்.	 இப்ப 	 எனக் ள்ேளேய
கணக் ப்ேபாட் க்ெகாண்ேடன்.	 இயக்க	 உ ப்பினர்கள்	 திலீப டன்
ேபசிக்ெகாண் ந்தனர்.	அவைர	சந்திக்க	வந்த	மகளிர்	அைமப் 	 உ ப்பினர்கள்,
தம்ைமக்	 கட் ப்ப த்த	 யாமல்	 விம்மி	 விம்மி	 அ த 	 என்	 ெநஞ்ைசத்
ெதாட்ட .	தளபதி	 ைச,	பிரபா,	ர 	அப்பா,	தளபதி	 ேலந்திரன்,	தளபதி	ெஜனி,
ேபான்ேறார்	 கண்கலங்கி	 திலீபனின்	 தைலைய	 வ …	 ேபசிவிட் ச்	 ெசன்றனர்.
அவர்கள்	 ேபான ம்	 திலீபன்	 என்ைன	 அைழத்தார்.	 “கிட்டண்ைணையப்	 பார்க்க
ேவ ம்ேபால	இ க் …”	என் 	ெம வாகக்	 ம்ேபா 	அவர்	 கத்தில்	ஏக்கம்
படர்ந்தி ந்த .

ஒ 	 கணம்	 எனக் 	 என்ன	 ெசய்வெதன்ேற	 ெதரியவில்ைல.	 கிட்டண்ணா,	 ட்
சிறி	ஐயர்…	இவர்கள்	எல்லா ம்	இந்தியாவில்	இ க்கின்றனர்.	திலீப க் 	என்ன
பதில்	 ெசால்வெதன் 	 ெதரியாமல்	 தவித்ேதன்.	 கிட் 	 அண்ணா	 இந்தியாவில்
இ ப்ப 	ெதரி ம்…	ஆனால்	இந்த	நிைலயில்	அவர்	கிட் 	அண்ணாைவக்	காண
வி ம்பிய 	 நியாயம்தான்.	 இர 	 ெவ ேநரம்வைர	 ேபச் வார்த்ைதயின்	
வ ம்	 வ ெமன் 	 பார்த் க்ெகாண் ந்ேதாம்.	 ஆனால்	 அ 	 வரேவ	 இல்ைல.
இன் 	 மாைல	 சிறிலங்கா	 நவ	 சமமாசக்	 கட்சித்	 தைலவர்	 தி .வா ேதவ
நாணயக்காரா	 மற் ம்	 அவர க்	 கட்சிையச்	 ேசர்ந்தவர்கள்	 வந் 	 திலீபைனப்
பார்த் விட் 	ெசன்றனர்.	இர 	ெவ ேநரம்	வைர	எனக் 	 க்கேம	வரவில்ைல.
ஆனால்	திலீபன்	தன்ைன	மறந் 	நன்றாக	உறங்கினார்.	அவரின்	இரத்த	அ த்தம்
85-	60	நா த் ப் -120.	 வாசம்-22
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இன் 	காைலயில்	எ ந்த ம்	 தல்ேவைலயாக	ேயாகிைய	என்	கண்கள்	ேத ன.
ேநற்ைறய	 ேபச் வார்த்ைதயின்	 	 என்னவாக	 இ க் ம்…?	 இந்தக்
ேகள்விதான்	இதயத்தின்	ெப ம்	பாகத்ைத	அரித் க்ெகாண் ந்த .	காைல	10
மணிவைர	 எவ்வளேவா	 யன் ம்	 அவர்கள்	 என்	 கண்களில்	 படேவயில்ைல.
ஆனால்,	 தி ெரன் 	 ‘இந்தியா	 ேட’	 பத்திரிைக	 நி ப ம்,	 ‘இந்திய

ர்தர்ஷனின்’	(இந்தியத்	ெதாைலக்காட்சி	ஸ்தாபனம்)	வீ ேயா	படப்	பி ப்பாள ம்,
ேயாகி டன்	வந் 	திலீபைன	படம்பி க்கத்	ெதாடங்கினர்.	 ‘இந்தியா	 ேட’	நி பர்
என்னிடம்	 திலீபனின்	 உடல்நிைலையப்பற்றி	 வித்	 வி	 ேகட் த்
ெதரிந் ெகாண்டார்.	என்னால்	 ந்தவைர	 தல்	நாள்	உண்ணாவிரதத்திலி ந்
இன் வைர	 அவரின்	 உடலின்	 நிகழ்ந்த	 மாற்றங்கள்	 அைனத்ைத ம்	 விரிவாக
எ த் க்	 றிேனன்.

அவர்கள்	 ெசன்றபின்	 ேயாகிைய	 அைழத் ,	 என்	 மன க் ள்
ைடந் ெகாண் ந்த	 அந்தக்	 ேகள்விையக்	 ேகட்ேடவிட்ேடன்.	 அதற் 	 ேயாகி
றிய	பதில்	எனக் 	அதிர்ச்சிையத்	தந்த .	“இந்திய	அைமதி	காக் ம்	பைடயின்
த்த	 தளபதி	 ஒ வ ம்	 பிரிேக யர்	 ராகவன்,	 எயர்	 ெகமாண்டர்	 ெஜயக் மார்,

கடற்பைட	தளபதி	அபய ந்தர்	ஆகிேயா ம்	வந் 	ேபசியதாக ம்,	உதவித் வர்
வரவில்ைல	என் ம்,	திலீபனின்	பிரச்சைனயில்	அவர்கள்	ஒ 	தீர்க்கமான	 ைவ
இ வைர	 எ க்கவில்ைல”என் ம்	 ேயாகி	 றினார்.	அந்த	 பதிைலக்	 ேகட்டதால்
அைத	 ஜீரணிக்க	 என்	 மன க் 	 ெவ ேநரம்	 பி த்த .	 அந்த	 ேபச் வார்த்ைத
பற்றிய	 	 விபரத்ைத ம்	 ேயாகி	 திலீபனிடம்	 விளக்கிக் றி,	 என்ன
ெசய்யலாம்…?	என் 	 ேகட்டார்.	 ேபசச்	சத்தியற் ,	நடக்கச்	சத்தியற் 	 வண்
கிடந்த	அந்த	ெகா ,	தன்	விழிகைளத்	திறந் 	பார்த் விட் 	வழக்கம்	ேபான் தன்
ன்னைகைய	 உதிர்த்த .	 “எந்த	 ம்	 நல்ல	 வாக	இ க்க	 ேவ ம்	 ஐந்
ேகாரிக்ைககைள ம்	 நிைறேவற் வதாக	 அவர்கள்	 எ த்தில்	 தர	 ேவ ம்…
இல்ைலெயண்டால்…	 நான்	 உண்ணாவிரதத்ைதக்	 கைடசி	 வைரக் ம்…
ைகவிடமாட்டன்”	ஒவ்ெவா 	வார்த்ைதயாக	கரகரத்த	 ரலில்	ெவளிவந்த .

திலீபனின்	பதில்.	படபடெவன் 	ந ங்கிய	 ரலில்	ெம வாகத்	திடமாகத்	திலீபன்
றி த்தேபா 	 ேயாகி	 ேமைடயில்	 இ க்கவில்ைல.	 யாழ்ப்பாணக்	 டாநா

வி தைலப்	 லிகளின்	 ரண	 கட் ப்பாட் க் ள்	 1985	 ஆம்	 ஆண் ன்
இ திப்ப தியில்	வந்த	பின்னர்	அரசியல்	பிரி ப்	ெபா ப்பாளராக	திலீபன்	இ ந்
மிகச்	 சிக்கலான	 பிரச்சைனகைளெயல்லாம்	 ெபா மக்கள்	 மத்தியில்



தீர்த் ைவத்தி க்கின்றார்.	 1986	ஆம்	ஆண் 	அச் ேவலியில்	 ஏற்பட்ட	 ஒ சி
சல்	 காரணமாக	 மினிபஸ்களின்	 ெசாந்தக்காரர்கள்	ஒ வாரகாலமாக	 பஸ்கைள

ஓடவிடாமல்	வழிமறிப் ப்	ேபாராட்டம்	நடத்தியதால்	மக்கள்	மி ந்த	 ன்பப்பட்டனர்.
திலீபன்	தனக்ேக ரிய	 ன் வ டன்	அவர்கைள	அ கி	மிக ம்	எளிைமயாக
அவர்க டன்	 ேபசி	 இரண் 	 மணித்தியாலத்தில்	 பஸ்கைள	 ஓடச்ெசய்தார்.
யாழ்ப்பாண	 மாவட்ட	 மீனவர்க க் 	 இைடேய	 நைடெப ம்	 சல்கள்	 கடல்
எல்ைலயில்	ஏற்ப ம்	பிரச்சைனகள்	மற் ம்	ெதாழிலாளர்க க் 	இைடேய	ஏற்ப ம்
சில	 சிக்கலான	 பிரச்சைனகைளெயல்லாம்	 ெபா மக்கள்	 மத்தியில்
தீர்த் ைவத்தி க்கின்றார்.	 பல்கைலக்	 கழகத்தில்	 ஏற்ப ம்	 சிக்கலான
பிரச்சைனகள்,	 கைட	 தலாளிகள்	 -	 ெதாழிலாளிகளின்	 பிரச்சைனகள்	 ட்ைட

க் ேவார்,	 வண் 	 ஓட் ேவார்	 -	 ரச்சிக்காரர்கள்,	 மாநகரசைப	 ஊழியர்கள்,
ஆசிரியர்கள்,	 எ 	 விைனஞர்கள்,	 டாக்டர்கள்,	 தாதிமார்,	 ைவத்தியசாைல
சிற் ழியர்கள்,	 வழக்கறிஞர்கள்,	 ெலாறிச்	 ெசாந்தக்காரர்கள்	 இப்ப ப்
பலரகமானவர்களின்	 பிரச்சைனகைளெயல்லாம்	 உட க் டன்	 ேபசிச்	 சமரசமாக
தீர்த் 	ைவத்தவர்	திலீபன்.

யாழ்ப்பாணக்	 கைரேயாரக்	 கிராமமான	 நாவாந் ைறயில்	 தமிழர்க க் ம்
ஸ்லீம்க க் ம்	 இைடயில்	 பலமான	 இனக்கலவரம்	 ஏற்பட்ட .	 கத்திகள்,

ெபால் கள்,	 ைகக் ண் கள்,	 ப்பாக்கிகள்	 எல்லாம்	 தாராளமாக
பாவிக்கப்பட்டன.	 ஒேர	 நாளில்	 பலர்	 இ பக்கத்தி ம்	 மாண்டனர்.	 பலர்
ப காய ற்றனர்.	திலீபன்	தன்னந்தனியாக	இ 	 ச கத்தவர்கைள ம்	இரேவா
இரவாக	 ெசன் 	 சந்தித்தார்.	 ?	 அ த்த	 நாள்	 ெப மைழ	 ெபய்
ஓய்ந்த ேபால்	கலவரம்	நின் விட்ட .

தமிழீழ	வி தைலப்	 லிக க் 	தமிழீழ	மக்கள்	மத்தியில்	மாெப ம்	ெசல்வாக்
இ ப்பதற் 	காரணம்	இவர்கள்	 சிங்கள	இரா வத்தின்	அட் ழியங்களிலி ந்
தம்	உயிைரேய	அர்ப்பணித் 	மக்கைள	காப்பாற் வ 	மட் மல்ல	எந்தச்	சிக்கலான
ச கப்	ெபா ளாதாரப்	பிரச்சைனயானா ம்	 லிகளின்	அரசியல்	பிரி த்	தைலவர்
திலீபனால்	அைவ	நிச்சயமாக	தீர்க்கப்ப ம்	என்ற	உயர்ந்த	நம்பிக்ைகயா ம்	ஏற்பட்ட
ெசல்வாக் த்தான்	 அ .	 மற்றவர்களின்	 பிரச்சிைனகைளத்	 தீர்ப்பதில்	 இர
பகலாக	உறங்கா 	ேவளா	ேவைளக் 	உணவின்றி	அயரா 	உைழப்பதில்	திலீப க்
நிகர்	திலீபன்	தான்.

அவர்	 யமாக	 எப்ேபாதாவ 	 மி க்கிய	 ம ப் க்	 கைலயாத	 ஆைடகள்
அணிந்தைத ம்	 நான்	 பார்த்ததில்ைல.	 அவரிடம்	 இ ப்பெதல்லாம்	 ஒேரேயா
நீளகாற்சட்ைட	 (ட்ர சர்)	ஒேரெயா 	 ேசர்ட்தான்.அரசியல்	விசயமாக	ஊெரல்லாம்
ற்றி	பல	பிரச்சைனகைளத்	 தீர்த் விட் 	காய்ந்த	வயிற் டன்	இர 	 12.00,	 1.00

மணிக் 	 தைலைம	அ வலகத்திற் 	 வ வார்.	அந்த	 நள்ளிரவில்	அ க்ேகறிய
தன்	 உைடகைளக்	 கைளத் 	 ேதய்த் 	 காயப்ேபாட் விட்ேட	 ப க்கச்	 ெசல்வார்.



பின்னர்	 அந்த	 இயந்திரம்	 அதிகாைலயிேலேய	 தன்	 இயக்கத்ைத	 மீண் ம்
ஆரம்பித் வி ம்.

இப்ப ப்பட்ட	 திலீபன்	 இன் 	 வா ,	 வதங்கி	 தமிழினத் க்காக	 தன்ைனேய
அழித் க்	 ெகாண் க்கின்றாேர?	 எத்தைனேயா	 ேபரின்	 பிரச்சிைனைய,	 தீர்த்
ைவத்த	 இவரின்	 பிரச்சிைனைய	 தமிழினத்தின்	 பிரச்சிைனைய	 யார்	 தீர்க்கப்
ேபாகின்றார்கள்.	 சீல 	 தமிழன்	 சிறப்பிைன	 இழப்பேதா?	 சிங்கள	 இனத்தவர்
நம்ைம	மிதிப்பேதா?	ேகால 	தி 	நா னிக்	ெகாள்ைளயர்	விரித்த	வைலயினில்
வீழ்ந் 	 அழிவேதா?	 காலென ம்	 ெகா ம்	 கயவனின்	 ைகயினால்…	 கண்ைண
இழந் 	நாம்	கவைலயில்	நலிவேதா?	நீலமணிக்கடல்	நித்த ம்	அ வேதா…?	நா
ெப ம்வைர	நம்மினம்	 ங் ேமா?	‘ஈழ ர ’	பத்திரிக்ைகயில்	ெவளிவந்த	இந்தக்
கவிைதைய	 ஒ நாள்	 திலீபன்	 வாசித் விட் 	 என்	 ேதாள்கைளத்	 தட் ப்
பாராட் யைத	 இன் 	 எண்ணிப்	 பார்க்கிேறன்.	 வாரா	 வாரம்	 பத்திரிைககளில்
ெவளிவந் 	ெகாண் க் ம்	என 	கவிைதகைள	ஒ 	ெதா ப்பாக்கி	ெவளிவிட
ேவண் ம்	 என்ற	 திலீபனின்	ஆைசைய	 நிைறேவற் வதற்காக	 ெசன்றவாரம்தான்
அைவகைள	 ஒன் 	 ேசர்த் 	 பிரதிகள்	 எ த் 	 ஒ 	 பிரதிைய	 ராஜனிட ம்	 ம
பிரதிைய	 ேயாகியிட ம்	 ெகா த்தி ந்ேதன்.	 தைலவர்	 பிரபாகரன்	 “ ன் ைர”
எ தேவண் ம்	 என்ற	 என்	 வி ப்பத்ைத	 திலீபனிடம்	 ெவளியிட்டேபா 	 அவ ம்
அதற் 	சம்மதித்தார்.	உண்ணாவிரதம்	 ந்த	பின்	 தல்	ேவைலயாக	தைலவரிடம்
சகல	கவிைதகைள ம்	ெகா க்க	ேவண் ம்	என் 	தீர்மானித் க்ெகாண்ேடன்.

தைலவர்	 பிரபா	 ஓர்	 “இலக்கிய	 ரசிகன்”	 என்ப 	 பல க் 	 ெதரியா .	 அந்த
ெநஞ் க்	 ட் ற் ள்	 நிைறந் 	 கிடக் ம்	 ரா வத்திட்டங்க ம்	 அரசியல்
ரட்சிக்க த் க்க ம்,	இலக்கிய	 வியல்க ம்	மைல	 ேபான்ற	தமி ணர் ம்…
அப்பப்பா!	 ஏராளம்…	 ஏராளம்…	 அப்ப ப்பட்ட	 தைலவனின்	 வழிவந்த	 திலீபனின்
ஏழாம்	நாள்	தியாகப்	பயணம்	ெதாடர்கின்ற .
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இன் 	 அதிகாைலயிேல	 நிரஞ்சன்	 வினர்	 ெகாட்டைக	 ேபா ம்	 ேவைலைய
ஆரம்பித் விட்டனர்.	 தல்	 நாள்	 இலட்சக்கணக்கான	 மக்கள்	 வந்தி ந்ததால்
ேபாடப்பட் ந்த	 ெகாட்டைககள்	 எல்லாம்	 சனக் ட்டத்தினால்	 நிரம்பி	 வழிந்தன.
ஏராளமாேனார்	 ெவயிலில்	 கால்க க்க	 நிற்க	 ேவண் 	 ஏற்பட்டதால்	 நல் ர்
ேகாவில்	 ைமதானம்	 வதி ம்	 படங் களினால்	 ெகாட்டைக	 ேபாடத்
ெதாடங்கியி ந்தார்கள்.	 உண்ணாவிரதம்	 ஆரம்பிக் ம்ேபா 	 இத்தைன
சனக் ட்டம்	வ ெமன	யா ேம	எதிர்ப்பார்க்கவில்ைல.	இலங்ைகயில்	மட் மின்றி,
இந்தியா	 மற் ம்	 பல	ெவளிநா களில்	 ட	திலீபனின்	தியாகப்	 பயணம்	 பற்றிேய
மக்கள்	 ெப ம்பாலாேனார்	 ேபசிக்ெகாண் ப்பதாகப்	 பத்திரிக்ைககளில்
ேபாட் ந்தார்கள்.	அத் டன்	 தமிழீழத்தின்	 பல	 பாகங்களி ம்	 பரவலாக	 மக்கள்
அைடயாள	 உண்ணாவிரதங்கைள	 ேமற்ெகாண் 	 தம்	 எ ச்சிையக்
காட் க்ெகாண் ந்தனர்.	 மட்டக்களப் 	 மாநகரில்	 ‘மதன்’	 என்ற	 இளம்	 தளபதி
ஒ வர்,	மக்களின்	ஆதர டன்	தன்	ேபாராட்டத்ைத	திலீபனின்	வழியில்…	இன் ம்
இரண் 	நாட்களில்	ஆரம்பிக்கவி ப்பதாக	என்னிடம்	மாத்தயா	 றினார்.

இந்த	மதைனத்	ெதரியாதவர்கேள	மட்டக்களப்பில்	இல்ைல.	 1985ம்	ஆண் 	நான்
இந்தியாவில்	 இ ந்தேபா 	 மதன்	 தமிழீழத்திற் ச்	 ெசன்றார்.	 பல	 ேபார்க்
களங்கைள	 தன்	 இளம்வயதில்	 சந்தித்தார்	 மட்டக்களப் 	 மாவட்டத்	 தளபதி
க ணா டன்	 ேசர்ந் 	 தி ேகாணமைலயி ள்ள	 ச்செவளிப்	 ெபாலீஸ்
நிைலயத்ைத	தகர்த்தவர்க ள்	இந்த	மத ம்	ஒ வர்	இந்த	 ச்செவளிப்	ெபாலீஸ்
நிைலயத்தாக் தல்களில்	 க்கிய	 பங்ெக த்தவர்கள்	 என்	 மனதில்	 மட் மின்றி
தமிழ்	 மக்களின்	 மனங்களி ம்	 நீங்காத	இடம்	 பி த்தி க்கின்றார்கள்.	அவர்கள்
ேவ 	 யா மல்ல…	 ெலப் னன்ட்	 ேகர்ணல்	 சந்ேதாஷம்,	 ெலப் னன்ட்	 ேகர்ணல்
மரப்பா,	 ெலப் னன்ட்	 ேகர்ணல்	 ேலந்திரன்	 ஆகிேயார்தான்.	 தமிழீழத்தின்
ல்ைலத்தீ 	 மாவட்டத்திேலேய	 தி ச்ெசல்வம்	 என்ற	 ேபாராளி ம்,	 அவ டன்

ேசர்ந் 	 பல	 ெபா மக்க ம்,	 உண்ணாவிரதப்	 ேபாராட்டத்திைன	 நாைள
ெதாடங்கவி ப்பதாகச்	 ெசய்திகள்	 ெவளிவந்தன.	 தமிழீழம்	 எங் ேம
அஹிம்ைசப்ேபார்	 தீப்பிழம்பாக	 எரிந் ெகாண் க்கிற .	 திலீபன்	 ஓர்	 மகத்தான
மனிதன்தான்.

இல்ைலெயன்றால்	 அவன்	 வழியிேலேய	 இத்தைன	 மக்கள்	 சக்தியா…!



வல்ெவட் த் ைறயிேல	 திலீப க் 	ஆதரவாக	 உண்ணாவிரதம்	 இ க் ம்	 ஐந்
தமிழர்கைளத்	 தைலவர்	 பிரபாகரன்	 ேநரில்	 ெசன் 	 சந்தித்தேபா 	 எ க்கப்பட்ட
படத்ைத ம்,	 திலீபனின்	 படத்ைத ம்,	 பத்திரிைககளில்	 அ க ேக
பிர ரித்தி ந்தார்கள்.	 ‘ஈழ ர ’	பத்திரிைகயில்	திலீப க் 	அ த்த	ேமைடயிேல
சா ம்வைர	 (நீராகாரம்	 அ ந்தாமல்)	 உண்ணாவிரதம்	 இ ந் 	 ெகாண் க் ம்
தி மதி	 நல்ைலயா	ெசல்வி. கசாந்தினி,	ெசல்வி.சிவா	 ைரயப்பா	ஆகிேயாரின்
படங்கைளப்	 ேபாட் ந்தார்கள்	 ெமாத்தத்தில்	 எல்லாேம	 திலீபனின்	 அகிம்ைச
ேபா க் 	ெவற்றி	 ர 	ெகாட் க்ெகாண் ந்தன.	 பத்திரிைககளில்	ெவளிவ ம்
ெசய்திகள்	 மட் மின்றி	 ஒவ்ெவா 	 ஊரிலி ந் ம்	 பல	 ெபா சன	 அைமப் கள்
அணியாக	வந் 	உண்ணாவிரதப்	ேபாராட்டத்தில்	பங் பற் வேதா 	திலீப க்காக
கவிைத	 வ வில்	 ஆயிரக்கணக்கான	 ண் ப்	 பிர ரங்கைள ம்	 அச்ச த்
விநிேயாகித் 	வந்தன.	இந்த	 எ ச்சிைய	 மக்களின்	 ெவள்ளத்ைதப்	 பார்ப்பதற்
என்ேற	 தின ம்	 யாழ்ப்பாண	 நகரத்ைதச்	 ற்றி,	 ற்றி	 வட்டமிட் க்
ெகாண் ந்தன,	இந்திய	சமாதானப்	பைடயின்	ெஹலிெகாப்டர்கள்.

லிகள்	ஆ தப்	ேபாராட்டத்தில்	மட் மல்ல,	அஹிம்ைச	ேபாராட்டத்தி ம்	சாதைன
பைடக் ம்	 திறன்	 ெபற்றவர்கள்	 என்ற	 ேப ண்ைம,	 உலகம்	 வ ம்
பரவிக்ெகாண் ந்த .	திலீபனின்	சாதைன	 உலக	அரங்கிேல	ஓர்	சரித்திரமாகிக்
ெகாண் க்கிற .	உலகிேலேய	 தன்	 தலாக	ஒ 	ெசாட் நீர்	 ட	அ ந்தாமல்
சா ம்வைர	 உண்ணாவிரதப்ேபாராட்டத்ைத	 ஆரம்பித் 	 ஏ 	 நாட்கைள
ெவற்றிகரமாக	 த்தவர்	என்ற	ெப ைம டன்	அேதா	கட் லில்	 வண் 	வதங்கி,
உறங்கிக்ெகாண் க்கிறார்	 திலீபன்.	 அவர 	 கண்கள்	 இரண் ம்	 ழிகள்
வி ந் விட்டன.	 கம்	 ச ைகப்ேபால்	 காய்ந் 	 கிடக்கிற .	 தைல	 மயிர்கள்
ழம்பிக்	 கிடக்கின்றன…	 வயி 	 ஒட் விட்ட …	 நீரின்றி	 வா க்கிடக் ம்	 ஓர்

ெகா யிைனப்	 ேபால்	 வதங்கி	 கிடக்கின்றார்.	 அவரால்	 விழிகைளத்	 திறக்க
யவில்ைல	 பார்க்க	 யவில்ைல…	 ேபச	 யவில்ைல…	 சிரிக்க
யவில்ைல…	 ஆம்	 ங்க	 மட் ம்தான்	 கிற .	 இன் ம்	 எத்தைன

நாட்க க் த்தான்	 இந்த	 ேகால	 நில 	 தன்	 எழிைல	 இழந் 	 வா
வதங்கப்ேபாகிற ?	 ரளியின்	 ெபா ப்பி ள்ள	 மாணவர்	 அைமப்ைபச்	 சார்ந்த
(ந.ஞ.க.ப)	 மாணவ-மாணவிகள்	 சனக் ட்டத்ைதப்	 கட் ப்ப த்திக்
ெகாண் க்கின்றனர்.	 மகளிர்	 அைமப் 	 உ ப்பினர்கள்,	 சனங்கைள
வழிநடத்திக்ெகாண் க்கின்றனர்.	 பக்கத் 	 ேமைடயிேல	 நிகழ்ச்சிகள்
ஆரம்பமாகிவிட்டன.	 ெப ம்பாலாேனார்	 அ த 	 கவிைத	 ப க்கின்றார்கள்.
“சிந்திய	 தியால்	சிவந்த	தமிழ்	மண்ணில்	சந்ததி	ஒன் 	சரித்திரம்	பைடக்க…
ந்தி ம்	 என்பதால்…	 ைளயிேல	 கிள்ளிட…	 சிந்தைன	 ெசய்தவர்	 சி நரிக்
ட்டமாய்…	 ‘இந்தியப்	 பைடெய ம்’	 ெபய டன்	 வந்ெதம்	 சந்திரன்	 ேபான்ற

திலீபனின்	 உயிைரப்	 பறித்திட	 எண்ணினால்…	 பாரிேல	 ரட்சி…	 ெவ த்தி ம்..
என் 	 ெவறி டன்	 அவர்கைள….	 எச்சரிக்கின்ேறன்…”	 ேமைடயிேல	 ழங்கிக்
ெகாண் ந்த	இந்த	கவிைத	என்	மனத்திேல	ஆழமாக	பதிகிற .



இன் 	 திலீபனின்	 உடல்நிைல	 மிக ம்	 ேமாசமாகிவிட்ட 	 என்பைத	 அவரின்
ைவத்தியக்	 றிப் கள்	 எ த் க்காட் கின்றன.	 இரத்த	 அ த்தம்	 -	 80/50
நா த் ப் 	-140	 வாசம்	-	24
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அதிகாைல	 5	 மணியி க் ம்	 கிழக் ப்	 பக்கத்ேத	 ேதர் ட் 	 வாசலில்	 நின்றிந்த
ேவப்ப	மரத்தினின் 	 யில்	ஒன் 	 விக்ெகாண் க்கிற .	“ ….	 ….	 …
க்….	 ….”	அதன்	 ரலில்	 ெதானித்த	 விரக்தியின்	 சாயைலக்	 ேகட்ட	 நான்,

திலீபைன	 ஏக்கத் டன்	 பார்க்கிேறன்.	 அந்தக்	 யில்	 எைத	 இழந் 	 இப்ப க்
கிறேதா	 ெதரியவில்ைல.	ஆனால்	இந்தக்	 யில்…?	 எம்ைம-எம்	இனத்ைதக்

காக்க	தன்ைனேய	இழந் 	ெகாண் க்கிறேத..	இந்த	சி 	 யிலின்	ேசாக	கீதம்
உலகத்தின்	 கா களில்	 இன் மா	 விழவில்ைல…	 ?	 திலீபைன	 நன்றாக
உற் ப்பார்க்கிேறன்.	 அவரின்	 உடலி ள்ள	 சகல	 உ ப் க ம்	 இன்
ெசயலற் க்ெகாண் க்கின்றன.	 உத கள்	 அைசகின்றன.	 ஆனால்	 சத்தம்
ெவளிவரவில்ைல.	 உத கள்	 பாளம்,	 பாளமாக	 ெவ த் 	 ெவளிறிவிட் ந்தன.
கண்கள்	இ ந்த	இடங்களில்	இ 	ெபரிய	 ழிகள்	ெதரிகின்றன.	இன் 	காைல
எட்டைர	 மணியில்	 இ ந் ,	 யாழ்ப்பாணத்ைதச்	 ேசர்ந்த	 பதிேன
பாடசாைலகளிலி ந் 	 மார்	 5000	 மாணவ,	 மாணவிகள்	 அணிவ த் 	 வந்
திலீபைனப்	 பார்த் 	 கண்கலங்கியவா 	 ைமதானத்ைத	 நிைறத் க்
ெகாண் ந்தனர்.	யாழ்.	பல்கைலக்கழக	மாணவர்க ம்	ஊழியர்க ம்	ஏராளமாக
வந் 	பார்த்தனர்.

காைல	ஒன்ப 	மணியளவில்	யாழ்	ேகாட்ைட	இந்திய	இரா வ	 காம்	 ன்பாக
ஆயிரக்கணக்கான	ெபா மக்கள்	பிரதான	வாசலில்	அமர்ந் ,	இந்தியப்	பைடயினர்
ெவளிேய	 வராதவா 	 மறியல்	 ெசய்யத்	 ெதாடங்கினர்.	 ெபா வாக	 திலீபனின்
உடல்நிைல	 ேமாசமைடந் 	 வந்த	 அேத	 ேவைள	 ெபா மக்களின்	 ற ம்
அதிகரிப்பைதப்	 ரிந் ெகாள்ள	 ந்த .	திலீபன்	தங்கள்	 ம்பத்தில்	ஒ வன்
என்ற	எண்ணேம	ஒவ்ெவா வர்	மனதி ம்	நிைறந்தி ந்தைதக்	காணக்	 யதாக
இ ந்த .	 இன் 	 காைலயில்	 இந்தியப்	 பைடயின்	 ெதன்பிராந்தியத்	 தளபதி
ெலப் னன்ட்	 ெஜனரல்	 திேபந்தர்	 சிங்	 அவர்கள்	 ெஹலிகாப்டர்	 லம்	 யாழ்
பல்கைலக்கழக	 விைளயாட் 	 ைமதானத்தில்	 வந்திறங்கி	 தமிழீழ	 வி தைலப்
லிகளின்	தைலவர்	பிரபாகரைனச்	சந்தித்தார்.	பின்னர்	இ வ ம்	தனித்தனியான
வாகனங்களில்	 றப்பட் 	யாழ்	ேகாட்ைட	இரா வ	 கா க் ள்	ெசன்றனர்.	ஒ
மணி	 ேநரத் க் 	 ேமலாக	இ வ ம்	 ேபச் வார்த்ைதயில்	ஈ பட்டனர்….	ஆனால்
கிைடத்த 	ஏமாற்றம்தான்!



ேகாட்ைட	 வாசலில்	 மறியல்	 ெசய்த	 ஆயிரக்கணக்கான	 ெபா 	 மக்களின்
எ ச்சிையக்	கண்ட	பின்னர்	தான்	தளபதியவர்கள்	தைலவர்	பிரபாகரைன	காணப்
பறந் 	 வந்தி க்க	 ேவண் ம்.	 இன் 	 காைல	 10.00	 மணியளவில்	 திலீபனின்
ேமைடக் 	 அ ேக ள்ள	 ேமைடயில்	 நிகழ்ச்சிகள்	 ஆரம்பமாயின.	 இந்திய
வம்சாவழியினர்	 சார்பில்	 ேபசிய	 தி .கேணசராசா	 என்பவர்	 “பாரத	 அர
வி தைலப்	 லிகளின்	 ஐந் 	 அம்சக்ேகாரிக்ைகைய	 ஏற் 	 திலீபனின்
உண்ணாவிரதத்ைத	 த் ைவக்க	 ேவண் ெமன் ம்	 இல்ைலேயல்	 இதனால்
ஏற்படப்ேபா ம்	விைள க க் 	இந்திய	அரேச	ெபா ப்ேபற்க	ேவண் ம்”	என் ம்
ேபசினார்.	திலீபைன	பார்ைவயிட	வ ேவார்	தங்கள்	க த் க்கைள	சில	நாட்களாக
எ த் 	 லம்	வழங்கி	வ கின்றனர்.	இதற்காக	நான் 	ேபாராளிகள்	ைக	ஓயாமல்
ஓர்	 ைலயில்	அமர்ந்தி ந் 	 எ திக்ெகாண் க்கின்றனர்.	இ வைர	 1500க் ம்
ேமற்பட்ேடார்	தம 	க த் க்கைள	மிக	உ க்கமாக	எ தியி ந்தனர்.

யாழ்	 மாவட்டத்ைதச்	 ேசர்ந்த	 சகல	 அரச	 அ வலகங்களி ம்	 ேவைலகள்
நைடெபறாத	 வண்ணம்	 ெபா மக்கள்	 மறியல்	 ெசய் வ கின்றனர்.	 சங்காைன
உதவி	 அரச	 அதிபர்	 பிரிவி ம்,	 ங் தீ 	 அரசாங்க	 அதிபர்	 பிரிவி ம்
ஆயிரக்கணக்கான	 ெபா மக்கள்	 திலீப க் 	ஆதரவாக	 ஒ 	 நாள்	அைடயாள
உண்ணாவிரத ம்	மறிய ம்	இ ந்தனர்.	இைதப்ேபால்	பல	கிராமங்களில்	சி 	சி

க்களாகச்	ேசர்ந் 	மக்கள்	உண்ணா	ேநான் 	அ ஷ் த்தனர்.	எங் ம்	-	எதி ம்
திலீபன்	என்ற	ேகா ரம்	மக்கள்	சக்தியினால்	உயர்ந் 	விட்டைதக்	காண	 ந்த .
ஆம்!	 மக்கள்	 ரட்சி	 ெவ க்க	 ெதாடங்கிவிட்ட .	 திலீபனின்	 ஐந்
ேகாரிக்ைககைள	நிைறேவற் மா 	பல	ெதாண்டர்	ஸ்தாபனங்கள்,	இந்திய	பிரதமர்
தி .ராஜீவ்	 காந்திக் 	 மகஜர்கைள	 இன் 	 அ ப்பி	 ைவத்தி ப்பதாகச்	 சில
தமிழ்ப்பத்திரிக்ைககள்	ெசய்தி	ெவளியிட் க்கின்றன.

1.	 யாழ்	 பிரைஜகள்	 க்களின்	இைணப் க் .	 (இந்தியத்	 வர்	ஊடாக
அ ப்பப்பட்ட )

2.	 வட	 பிராந்திய	 மினி	 பஸ்	 ேசைவச்	 சங்கம்.	 (பிரதி	 தமிழக	 தல்வ க் ம்
அ ப்பப்பட்ட )

3.	 வட	மாகாணம்	பணம்	ெபா ள்	 ட் ற ச்	சங்கங்களின்	சமாஜம்

4.	 ெதாண்ைடமானா 	கிராம	மட்ட	கடற்ெதாழில்	ச க	அபிவி த்திச்	சங்கம்.

5.	 வடபிராந்திய	 ேபாக் வரத் 	ஊழியர்	 சங்கம்	 என்பன	அவற்றில்	 சிலவா ம்.
இன் 	மன்னாரி ள்ள	இந்திய	அைமதிப்பைட	 கா க் 	 ன்,	திலீப க்
ஆதரவாக	 மகஜர்	 ஒன்ைறக்	 ெகா ப்பதற்காக	 ஆயிரக்கணக்கான
ெபா மக்கள்	 திரண் 	 ெசன்றேபா 	 ஆத்திரமைடந்த	 இந்திய	 அைமதி



காக் ம்	 பைடயினர்	 ப்பாக்கிப்	 பிரேயாகம்	 ெசய்தேபா 	 ஒ வர்	 அதில்
இறந் விட்டதாக ம்,	 18ேபர்	 ப காயமைடந்ததாக ம்	 எம 	 தகவல்
ெதாடர் ச்	சாதனச்	ெசய்திகள்	 கின்றன.

இன் 	மாைல	என்	காதில்	ஓர்	இனிய	ெசய்தி	வந் 	வி ந்த .	இந்தியத்	 வர்
தீட்சித்,	தைலவர்	 பிரபாைவச்	 சந்திப்பதற்க் 	வந்தி க்கிறார்	 என்ப தான்	அ !
ஆம்	 பிற்பகல்	 1.30	 மணியிலி ந் 	 பிற்பகல்	 6.30	 மணிவைர	 இ 	 க்க ம்
அைமதியாகப்	 ேபச் வார்த்ைதகள்	 நடத்தின.	 இந்தியத்	 தரப்பில்	 ேபச்
வார்த்ைதயில்	 கலந் ெகாண்டவர்கள்- வர்	 தி .ெஜ.என்.தீட்சித்,
இந்தியப்பைடயின்	ெதன்	பிராந்தியத்	தளபதி,	ெலப் னன்ட்	ெஜனரல்	திேபந்தர்	சிங்
அைமதி	 காக் ம்	 பைடத்	 தளபதி	 ேமஜர்	 ெஜனரல்	 ஹர்கீத்	 சிங்,	 பிரிேக யர்
ெபர்னான்டஸ்,	இந்திய	 தரகப்	 பா காப் 	அதிகாரி,	கப்டன்	 ப்தா	ஆகிேயார்.
வி தைலப்	 லிகளின்	 தரப்பில்	 தைலவர்	 தி .ேவ.பிரபாகரன்,	 பிரதி	 தைலவர்
தி .ேகா.மேகந்திரராசா	 (மாத்தயா)	 தி .அன்ரன்	 பாலசிங்கம்	 (அரசியல்
ஆேலாசகர்)	 தி .ெச.ேகா ஸ்வரன்	 (வழக்கறிஞர்)	 தி .சிவனாந்த ந்தரம்
ஆகிேயார்	 கலந் 	 ெகாண்டனர்.	 ேபச் 	 வார்த்ைத	 நடந் 	 ெகாண் ப்பதாகச்
ெசய்தி	வந்த ம்,	என்ைன	அறியாமேல	என்	மனம்	 ள்ளிக்	 தித்த .	ஒன்பதாம்
நாளான	இன் 	ஒ 	நல்ல	 	எப்ப ம்	ஏற்ப ம்…	அந்த	நல்ல	 	ஏற்பட்ட ம்
உடன யாக	 திலீபைன	 யாழ்.ெபரியாஸ்பத்திரியல்	அ மதித் 	அவசர	 சிகிச்ைசப்
பிரிவில்	விேசட	சிகிச்ைசகள்	அளித்தால்	 24	மணித்தியாலங்களில்	அவர்	ஓரள
பைழய	நிைலக் த்	தி ம்பிவி வார்….

எமக்காக	 இத்தைன	 நாட்களாகத்	 ன்பப்பட் 	 அ ,	 அ வாகத்	 தன்ைன
வ த்திக்ெகாண் க் ம்	 அந்த	 நல்ல	 இதயம்,	 நிச்சயம்	 த் க் ங்கத்தான்
ேபாகிற …	 என்ற	 கற்பைனக்	 கடலில்	 இர 	 7.30	 மணிவைர	 நா ம்,	 என்
நண்பர்க ம்,	மிதந் 	ெகாண் ந்ேதாம்.	இர 	7.30	மணிக் 	அந்த	ெசய்தி	என்
காதில்	 வி ந்தேபா 	 இந்த	 உலகேம	 தைல	 கீழாக	 ற்றத்	 ெதாடங்கிய .	 அந்த
கற்பைனக்	 ேகாட்ைட	 ஒேர	 ெநா யில்	 தகர்ந் 	 தவி 	 ெபா யாகிய .	 ஆம்!
ேபச் வார்த்ைதயின்	ேபா 	இந்தியத்	 வரால்	ெவ ம்	உ திெமாழிகைளத்தான்
தர ந்த ….	 திலீபனின்	 உண்ணாவிரதப்ேபாராட்டம்	 ஒ 	 ெதாடர்கைதயாக
ஆகிவிட்ட .	 எ த்தில்	 எந்தவித	 உ தி	 ெமாழிகைள ம்	 தர	 இந்தியத்	 தரப்
வி ம்பவில்ைல	என்பைத	அவர்களின்	நடத்ைத	உ தி	ெசய்த .	திலீபனின்	மரண
பயணம்	இ தியான 	என்பைத ம்	அ 	உணர்த்திய .
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ெபற்ேறார்-பிள்ைளகள்-சேகாதரர்-உற்றார்-	 உறவினர்-நண்பர்	 இவர்களின்	 யாராவ
நம்	 கண்	 ன்னாேல	இறக்க	 ேநரி ம்ேபா 	 மனம்	 ன்பத்தில்	 ழ்கிவி கிற .
கண்கள்	 கண்ணீைரச்	 ெசாரிகின்ற .	 ஆனால்	 இவர்களில்	 ஒ வர்
அ அ வாகச்	 ெசத் க்ெகாண் ப்பைதப்	 பார்க் ம்ேபா …	 யரத்தின்
எல்ைலக்ேக	 நாம்	 ேபாய்வி கின்ேறாம்.	 உலகேம	 சில	 வினா க் ள்
ெவ த் ேபாய்வி ம்	 கண்களில்	 அ வதற் க்	 கண்ணீர் ட	 எஞ்சியி க்கா .
ஆனால்,	இவர்களில்	ஒ வர்	ஒ 	ெசாட் 	 நீர் ட	அ ந்தாமல்	 10	நாட்களாக	எம்
கண்	 ன்னால்	 அ 	 அ வாகச்	 சாவின்	 விளிம்பில்	 நின் 	 தத்தளிப்பைதப்
பக்கத்திலி ந் 	 பார்த் க்ெகாண் க் ம்ேபா 	 ஏற்ப ம்	 மன	 ேவதைன
இ க்கிறேத…அப்பப்பா!…	 அைத	 வாய்விட் ச்	 ெசால்ல	 யா .	 அத் ைன
ெகா ைம	 அ 	 அ பவித்தவர்க க் 	 மட் ம்	 ரி ம்	 அ .	 அைத	 நான்	 என்
வாழ்நாளில்	 தன் ைறயாக	அ பவிக்கிேறன்.

இைதெயல்லாம்	 என்	 கண்களால்	 பார்க்கேவண் ம்	 என் 	 ன்ேப
ெதரி ந்தி க் மானால்	 நான்	 திலீபன்	 இ ந்த	 பக்கேம	 தைலைவத்
ப த்தி க்கமாட்ேடன்.	நான்	 ற் 	 தாக	நிைனத்தி ந்தெதல்லாம்	இ தான்.
இந்தியா	ஒ 	பழம்ெப ைமமிக்க	ஜனநாயக	நா .	காந்தி	பிறந்த	ெபான்னான	 மி.
அகிம்ைசையப்	 பற்றி ம்	 -	 உண்ணாவிரதத்ைதப்	 பற்றி ம்	 உலகில்
ெப ைமப்படக் ய	அள க் 	காந்திய கள்	 லம்	 கழ்ெபற்ற	நா .	அப்ப ப்பட்ட
ஒ 	 நாட் டம்	 நீதிேகட் 	 அகிம்ைச	 வழியில்	 உண்ணாவிரதப்	 ேபாராட்டத்ைத
ஆரம்பித்த	 திலீபன்.	 உண்ைமயிேலேய	 பாக்கியசாலிதான்	 ஏெனனில்,
மற்றவர்க க் 	வழிகாட் யாக	இ ந்த	நா 	நிச்சயமாக	திலீப க் ம்	ஓர்	நல்ல
வழிையக்	காட்டத்தான்	ெசய் ம்…

அதன் லம்	 தமிழ்	 மக்களின்	 அபிலாைசகைள	 ஓரளவாவ 	 இந்திய	 அர
நிைறேவற்றத்தான்	 ேபாகிற …	 என்ற	 எண்ணத்தில்தான்	 கண்கைள

க்ெகாண் …	 இந்த	 தியாக	 ேவள்வியில்	 என்னால்	 ந்த	 பங்ைக
ெச த் வதற் த்	தயாராேனன்.	நான்	நிைனத்தெதல்லாம்…	இவ்வள 	விைரவில்
‘மாயமான்’	ஆகிவி ம்	என் 	 நான்	கன 	 ட	கண் க்கவில்ைல…	எத்தைன
ெபரிய	 ஏமாற்றம்	 எத்தைன	ெபரிய	தவிப் ?	இன்ைறய	 நிைலயில்	திலீபன்	இ ந்த
நிைலைய	 பார்த்தேபா 	 நம்பிக்ைகேய	அற் விட்ட .	 இனி	 ஒ 	 நல்ல	 தீர்மானம்



நிைறேவற்றப்பட் ,	 அதன்	 பிற 	 திலீபைன	 ஆஸ்பத்திரிக் 	 அ மதித்தா ம்
காப்பாற்ற	 மா	 என்ப .	 என்ைனப்	 ெபா த்த	 அளவில்	 ேகள்விக் றிதான்.
அப்ப யி க்க…	 கட ேள!	 மனித	 தர்மத் க் 	 கிைடக்கப்ேபா ம்	 பரி
இ தானா?	திலீபைனக்	ெகால்வதற் 	அவர்கள்	திடமனம்	 ண் விட்டனர்	என்ப
ரிந் விட்ட .	 அேதா	 வானத்தில்	 ஓர்	 வேயாதிக	 உ வம்	 கில்கைளக்
கிழித் க்ெகாண் 	என்ைனேய	பார்த் க்ெகாண் க்கிற .

அவ் வத்தின்	 தைலயிேல	 மயிரிேல…	 கண்களில்	 ெவள்ைள	 கண்ணா …
அந்தக்	 கண்களில்	 அ வியாக	 வழிந் 	 ெகாண் க்கிற .	 அ 	 என்ன?
இரத்தமா?	அந்த	மனிதன்	இரத்தக்	கண்ணீர்	ெசாரிகிறாேர…	ஏன்?	ஏன்?	அ த்
ேவ 	 ஒ 	 உ வம்!	 அதன்	 தைலயி ம்	 மயிைரக்	 காணவில்ைல…	 வானத்தின்
ந விேல	 ெவள்ளர 	 மரத்தின்	அ யிேல	அமர்ந்தி க் ம்	அந்த	 உ வம்	 எம்ைம,
இல்ைல	 திலீபைனேய	 பார்த் க்ெகாண் க்கிற .	 ெபௗர்ணமி	 நிலவில்	 அந்தக்
க ைண	 கத்திேல…	 க ைணையத்	 ேத கின்ேறன்…	 ஆனால்
காண யவில்ைல…	 ஏன்…	 ஏன்…?	 இந்திய	 மண்ணில்	 என்ேறா	 ேதான்றி
மைறந் விட்ட	 அந்த	 இ 	 ேசாதிக ம்	 அல்ல,	 உ வங்க ம்	 ெவ ேநரம்
திலீபைனப்பார்க்க	 யாமல்	 ெவட்கிக்	 தைல னிந்தவா 	 சிறி 	 சிறிதாக	 என்
கண்கைள	விட் 	மைறந் 	ெகாண் க்கின்றன…

ேநற் 	சிறிதளவாவ 	அைசந் 	ெகாண் ந்த	திலீபனின்	ைக,	கால்கள்	இன்
அைசவற் 	 ேசார்ந் 	 விட்டன.	 உள் ச் 	 மட் ம்	 பலமாக
இ த் க்ெகாண் க்கின்ற .	 கண்கள்	 உச்சியிேல	 த்திவிட் 	 நிற்கின்றன.
உடலின்	 நிறம்	 சிறி 	 நீலமாக	 மாறத்	 ெதாடங்கிவிட்ட .	 நா த் ப்ைபப்
பரிேசாதிக்கிேறன்.	 52.	 இரத்த	 அ த்தம்-80/50.	 சராசரி	 மனிதனின்
அள கைளவிட	 எல்லாேம	 மிக ம்	 ைறந் ள்ளன.	 இனித்	 திலீப க் 	 எந்த
நிமிட ம்	 எ ம்	 நடக்கலாம்.	 ஐேயா…	 அைத	 நிைனத் ப்பார்க்கேவ	 ெநஞ்சம்
ெவ த் வி ம்	 ேபாலி க்கின்ற .	 ெநஞ்ேச	 இந்தக்	 கணேம	 நீ
ெவ த் விடக் டாதா?	 அன் 	 திலீபன்	 கிட் அண்ணாைவப்	 பார்க்கேவண் ம்
என்றாேர?	இதற்காகத்தானா?	இந்திய	அர 	தன்	ேகாரிக்ைககைள	நிைறேவற்றா
என்பைத	அவர்	 உள் ர	அறிந்தவர்	 ேபால்	அன் 	 உண்ணாவிரத	 ேமைடயிலி ந்
எவ்வள 	 தீர்க்கதரிசியாக	இைதக் றினார்.	 “நான்	இறப்ப 	 நிச்சயம்…	அப்ப
இறந்த ம்	வானத்திலி ந் 	என்	 ேதாழர்க டன்	 ேசர்ந் ..	தமிழீழம்	மலர்வைதப்
பார்ப்ேபன்…”	 இந்த	 வார்த்ைதகைள	 இன் 	 ஆயிரக்கணக்கான	 மக்கள்
மறந்தி க்க	மாட்டார்கள்…

திலீபன்,	கிட் 	அண்ணா	 மீ 	 எவ்வள 	 பாசம்	ைவத்தி ந்தாேனா	அைதப்ேபால்
அவ ம்	 திலீபன்	 மீ 	 உயிைரேய	 ைவத்தி ப்ப 	 எனக் த்	 ெதரி ம்.	 கிட்
அண்ணா	யாழ்	மாவட்ட	தளபதியாக	இ ந்த	காலத்தில்	யாழ்ப்பாணக்	 டா	நாட்ைட
லிகளின்	கட் ப்பாட் க் ள்	ெகாண் வ வதற்காக	அ ம்பா பட் 	உைழத்தவர்.



திட்டமி ம்	 சா ர்யம்	 அைத	 நிைறேவற் வதில்	 மிகச்	 சா ர்யம்.	 எதிரிையப்
பந்தா வதில்	 ராஜதந்திரம்.	 இவற் டன்	 றிதவறாமல்	 வதி ம்
தன்னிகரற்றவரான	தளபதி	கிட் ம்,	யாழ்	 மாவட்ட	அரசியல்	 பிரி த்	தைலவன்
திலீப ம்	 வி தைலப் லிக க் க்	 கிைடத்த	 மாெப ம்	 ெபாக்கிசம்	 என் தான்
றேவண் ம்.	இவர்கைள	உ ப்பினர்களாகப்	ெபற்ற	உ தி	மிக்க	தைலவைன	நாம்

ெபற் ள்ேளாம்.	 கிட் 	 அண்ணாைவ	 பார்க்கேவண் ம்	 என் 	 திலீபன்	 அன்
ேமைடயிலி ந் 	 றியேபா 	அைத	நான்	ெபரிதாக	எ க்கவில்ைல.

ஆனால்	 இன் …?	 இந்த	 நிைலயில்	 அந்த	 ஆைச	 நிைறேவறாமேலேய	 என்னால்
நிைனத் க்	 ட	 பார்க்க	 யவில்ைல.	 இைத	 என்ேறா	 ஒ நாள்	 கிட்
அண்ணாவிடம்	 ம்ேபா 	அவர்	மனம்	எவ்வள 	ேவதைனயைட ம்	என்பைதச்
சிந்தித் ப்	 பார்க்க	 எனக் 	இந்த	 உலகத்தின்	 மீ 	 ெவ ப் 	 வ கின்ற .	இந்த
மண்ணிற்காக	 நாம்	 எத்தைன	 அ ம்ெப ம்	 உயிர்கைளெயல்லாம்
இழந்தி க்கின்ேறாம்.	 நிைனத் ப்	 பார்க்கேவ	 யவில்ைல.	 தம
ப்பாக்கிகைளச்	சிங்கள	இரா வத்திடமி ந் 	காப்பாற் வதற்காக	காயப்பட்

நடக்க	 யாத	நிைலயில்	தம்ைமச்	 ட் விட் 	ஆ தங்கைள	எ த் க்ெகாண்
தப்பி	 ஓ ம்	 ப 	 கட்டைளயிட்ட	 சீலன்,	 ஆனந்தன்…	 இயக்க	 இரகசியங்கள்
அடங்கிய	 க்கிய	 விைடயங்கைள ம்	 ேகாப் க்கைள ம்	 காப்பாற் வதற்காக
கைடசிவைர ம்	 தாக் ப்பி த் 	 அைவகைள	 மற்றவர்களிடம்	 எ த்
அ ப்பிவிட் 	 தன்	 உயிைரத்	 தியாகம்	 ெசய்த	 ‘பண் தர்’.	 இயக்கப்ேபாராளிகள்

யி ந்த	 இடெமான்றில்	 ெவ ண் ன்	 கிளிப்	 எதிர்பாராமல்	 விலகிவிட
மற்றவர்கைள	 அந்த	 அழிவிலி ந் 	 காப்பாற் வதற்காக	 ெவ ண்ைட	 தன்
வயிற் க் ள்	அ க்கிக்	ெகாண் 	 ப் றப்ப த் 	தன்	உடைலேய	சிதறப்பண்ணி
மற்றவர்கைள	அழிவினின் ம்	காப்பாற்றிய	தியாக	 வீரன்	 ‘அன் ’	இவர்கைளவிட
அவ்வப்ேபா 	சிங்கள	இரா வத்திடம்	பி ப ம்	நிைலயில்	இயக்க	ரகசியங்கைள
காப்பாற் வதற்காக	 சயைனட்ைடத்	 தின் 	 தியாக	 மரணமைடந்தவர்கள்	 உலக
வரலாற்றில்	தமிழீழ	வி தைலப் லிகள்	இயக்கத்திற் த்தான்	ஏராளம்	ஏராளம்.

இந்த	 வழிகைளெயல்லாம்	 விட	 தன்	 வழி	 மிக ம்	 ேவ பட்டதாக	 இ க்கட் ம்
என்பதற்காக	திலீபன்	இந்த	 விற் 	வந்தார்?	இன் 	மாைல	வசாவிளான்	என்ற
ஊைரச்	ேசர்ந்த	ஒ 	ஆதரவாளர்	அங்கி ந் 	உண்ணாவிரத	ேமைட	வைர	 க் க்
காவ டன்	 அ த 	 வந்த 	 எல்ேலாைர ம்	 கவர்ந்த	 ஒன்றா ம்.
வட் க்ேகாட்ைட	 சிவன்	 ேகாயில ,	அச் ேவலி	 மகாவித்தியாலத்திற் 	 ன்பாக,
மற் ம்	 சாவகச்ேசரி,	 ெகா காமம்,	 எ மட் வாள்	 ேபான்ற	 இடங்களிெலல்லாம்
அைடயாள	உண்ணாவிரத ம்	மறியல்	ேபாராட்ட ம்	பரந்தளவில்	நைடெபற்ற .

பைளயிலி ந் 	 நாவற் ழி	 வைர ள்ள	 பாடசாைலகைளச்	 ேசர்ந்த	 மார்	 6000
மாணவ,	 மாணவிகள்	அ த	 கண்க ம்	 சிந்திய	 க் மாக	ஊர்வலமாக	 வந்
நல் ர்	 ைமதானத்ைத	 நிைறத்தனர்.	 அவர்களின்	 ஊர்வலத்தில்



பார்க் மிடெமல்லாம்	 லிக்ெகா தான்	பறந் ெகாண் ந்தன.	நாவாந் ைறையச்
ேசர்ந்த	மக்களின்	உணர்ச்சி	ெவள்ளத்ைத	இன் 	வந்த	அவர்களின்	ஊர்வலத்தின்
லம்தான்	 அறிய	 ந்த .	 ல்ைலத்தீ 	 மாவட்டெமங் ம்	 எங் ம்

உண்ணாவிரத ம்	 மறிய ம்	 நடக்காத	 இடேம	 இல்ைல	 என் 	 றிவிடலாம்.
“திலீபன்”	என்ற	இந்த	சிறிய	 ட் ற் ள்	இ க் ம்	இதயத்ைத	எத்தைன	இலட்சம்
மக்கள்தான்	ேநசிக்கிறார்கள்.	“மன்னிக்க ம்	இலட்சமல்ல	ேகா !	தமிழ்	நாட் ம்
ஏன்?	 ஏைனய	 ஐேராப்பிய,	 அெமரிக்க	 நா களில்	 உள்ள	 தமிழர்கள்	 எல்ேலா ேம
திலீப க்காக	கண்ணீர்	சிந்திக்	ெகாண் க்கின்றார்கள்.”
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இன் 	 திலீபனின்	 உடல்	 நிைலையப்	 பற்றி	 எ த யாதவா 	 என்	 ைக
ந ங் கிற .	அவர 	உடலின்	சகல	உ ப் க ம்	உணர்ச்சியின்றிக்	காணப்பட்டன.
ைக,	 கால்கள்	 சில	 சமயம்	 தானாகேவ	அைசகின்றன.	அவர்	இன் ம்	 உயிேரா
இ க்கிறார்	என்பைத	இதன் லம்தான்	அறிய கிற .

’ேகாமா’ க் 	 ந்திய	 நிைலயில்	 (நங்ம்ண்	 இர்ம்ஹ)	 ஒ 	 ேநாயாளி	 எவ்வள
கஷ்டப்ப வாேரா	 அைதப்ேபால்,	 அவர்	 உடல்	 தன்ைன	 அறியாமேல	 அங் மிங் ம்
ரளத்	ெதாடங்கிய .	அவர்	ப த்தி ந்த 	சிறிய	கட் ல்…	ஆைகயால்,	ேதவரிடம்
ெசால்லி,	ெபரிய	கட் ெலான் 	ெகாண் வரச்	ெசய் ,	அதில்	திலீபைனப்	ப க்க
ைவத்ேதாம்.

அப்ேபா தான்	 அவர்	 கட் லில்	 ஏற்கனேவ	 சி நீர்	 கழித்தி ந்தைதக்
காண ந்த .	 மாறன்,	 நவீனன்,	 ேதவர்	 ஆகிேயார்	 மிகக்	 கஷ்டப்பட் 	 அவர
ஆைடகைள	 மாற்றி,	 த்தாைட	 அணிவித்தனர்.	 அவர்	 யநிைனேவா
இ க் ம்ேபா 	 	 ஆைடகைள	 அணி ம்ப 	 பல ைற	 நான்	 ேகட்டேபா ,
பி வாதமாக	ம த் விட்டார்.

“சாகப்	 ேபாகிறவ க் 	 எ க் 	 வாஞ்சி	 அண்ைண	 	 உ ப் ?”	 என் ,
தனக்ேக ரிய	சிரிப் டன்	ேகட்டார்…	அைத	இப்ேபா 	நிைனத் ப்	பார்க்கிேறன்.

பிற்பகல்	 4	 மணியளவில்	 திலீபனின்	 உடல்நிைல	 மிக ம்	 ேமாசமான	 நிைலக்
வந்த .	 ஆம்,	 அவர்	 ைமயான	 ேகாமாநிைலக் 	 வந் விட்டார்…
ைமதானத்தில்	 யி ந்த	 சனக்	 ட்டத்தினர்	 திலீபனின்	 நிைலகண் 	 மிக ம்
வ ந்தினர்….	ஒவ்ெவா வர்	 கத்தி ம்	ேசாகத்திைர	படர்ந்தி ந்த .

இன் 	காைலயிலி ந் 	இலட்சக்கணக்கான	மக்கள்	 நாட் ன்	 பல	 பாகங்களி ம்
இ ந் வந் 	 விந் ெகாண் ந்தனர்.	ெலாறிகள்,	பஸ்கள்,	வான்கள்,	கார்கள்,
ஏன்?	 மாட் 	 வண் களிற்	 ட	 அவர்கள்	 சாரி,	 சாரியாக	 வந் 	 நிைறயத்
ெதாடங்கினர்.	 யாழ்ப்பாணத்திேலா	 அல்ல 	 இலங்ைகயின்	 எந்தப்	 ப தியிேல
இ வைர	 எந்த	 நிகழ்ச்சிக் ம்	 இப்ப 	 மக்கள்	 ெவள்ளம்ேபால்	 நிைறந்ததாகச்
சரித்திரேம	இல்ைல.



வட் க்ேகாட்ைடயில்	 இ ந் 	 மட் ம்	 50	 மாட் 	 வண் கள்	 லிக்ெகா கைள
ஏந்தியவா ,	மக்கைள	நிைறத் க்ெகாண் 	வரிைசயாக	வந் 	ேசர்ந்தன.

இன் 	 பிற்பகல்	 1.30	 மணி டன்	 ல்ைலத்தீவில்	 உண்ணாவிரதப்	 ேபாராட்டத்ைத
ஆரம்பித்த	 தி ெசல்வம்	 என்ற	 வி தைலப்	 லி	 உ ப்பினர்,	 60
மணித்தியாலங்கைள	ெவற்றிகரமாகத்	தாண் விட்டார்.

மட் நகரில்	 மதன்	 என்ற	 வி தைலப் லி	 இன் 	 காைல	 10.40	 மணிக் ,
சா ம்வைர	உண்ணாவிரதப்	ேபாராட்டத்ைதத்	திலீப க் 	ஆதரவாக	ஆரம்பித்தார்.

அேதேபால	 தி ேகாணமைலயி ம்	 ‘கி பா’	 என்ற	 ேபாராளி	 இன் 	 மாைல
ஆரம்பித் விட்டார்.	 தி க்ேகாணமைல,	 ல்ைலத்தீ ,	 மட் நகர்	 ஆகிய
மாவட்டங்களில்தான்	 கடந்த	 10	ஆண் களாக,	 சிறீலங்கா	அர 	 திட்டமிட்டவா
சிங்கள	மக்கைளக்	 ேயற்றி	வ கிற .

1983	 ஆம்	 ஆண் 	 ெகா ம் 	 ெவலிக்கைடச்	 சிைறச்சாைலயிேல	 ப ெகாைல
ெசய்யப்பட்ட	 தமிழர்களில்	 தங்கத் ைர,	 ட் மணி	 ேபான்ேறார்	 மிக
க்கியமானவர்கள்.	 ெஜயிலிலி ந்த	 சிங்களக்	 ைகதிகைளத்	 ண் விட் 	 52

ேபர்கைளக்	ெகால்வதற் த்	திட்டம்	வ த் க்ெகா த்த 	ேவ 	யா மல்ல	-	கனம்
ேஜ.ஆர்.ெஜயவர்த்தனாதான்.

52	 ேபர்கைளத்	திட்டமிட்டப 	ெகாைலெசய்த	 ற் க்கணக்கான	சிங்கள	ஆ ள்
தண்டைனக்	ைகதிக க் 	என்ன	 பரி 	அளிப்பெதன் 	 ேஜ.ஆர்.	ஒ 	வ டமாக
மண்ைடையப்	 ேபாட் 	 உைடத்தார்.	 கைடசியில்	 அைனவைர ம்	 அவர்களின்

ம்பங்க டன்	 ல்ைலத்தீ 	 மாவட்டத்தி ள்ள	 ெடாலர்	 பாம்,	 ெகன்ற்	 பாம்
ஆகிய	இடங்களில்	நவீன	வீ கைளக்	கட் க்ெகா த் ,	 	அமர்த்தினர்.

ஒவ்ெவா 	 ம்பத் க் 	 5000	 பா	 பண ம்,	 2	 ஏக்கர்	 நில ம்,	 யி க்க
வீ ம்	வழங்கப்பட்டன.	இ 	மட் மா?	ெகாைலகாரர்களின்	பிள்ைளகள்	ப ப்பதற்
பாடசாைலக ம்	 ஏற்ப த்தப்பட்டன.	 இ 	 ெவ ம்	 ெபாய்யல்ல.	 நடந்த	 உண்ைம.
என்ன	 ஆச்சரியம்?	 உலக	 வரலாற்றில்	 எந்த	 நாட் லாவ 	 இப்ப 	 நடந்ததாகக்
ேகள்விப்பட் க்கிறீர்களா?

அப்ப ப்பட்ட	 ேஜ.ஆர்.	 என்ன	 ெசால்கிறார்	 ெதரி மா?	 தான்	 உண்ைமயான
‘காந்தியவாதி’	என் 	 கிறார்.	என்ன	ேகலிக் த் 	இ !	காந்தீயம்	அத்தைன
மலிவானதா	இத்தைன	இனத் ேவசியான	ேஜ.ஆ டன்	தமிழர்	நலம்	காப்ப 	என்ற
ெபயரில்	ஓர்	ஒப்பந்தம்	ெசய்வெதன்றால்,	அ 	நைடெபறக் ய	காரியமா?	அல்ல
நடக்கத்தான்	வி வாரா	அந்தக்	 ள்ளநரி?

ஒப்பந்தம்	 சரிவர	 அ லாக	 ேவண் ம்	 என்பதற்காகத்தான்.	 அந்த	 ஒப்பந்தத்தில்



றப்பட் ள்ள	 ஐந் 	 ேகாரிக்ைககைள	 நிைறேவற் மா 	 ேகட் 	 -	 திலீபன்
சா ம்வைர	 உண்ணாவிரதப்	 ேபாராட்டத்ைத	 ஆரம்பித்தார்.	 அவர்	 “தமீழத்ைதப்
பிரித் 	 தா”	 என் 	 ேகட் 	 உண்ணாவிரதமி ந்தால்	அைத	 எதிôப்பதில்	 நியாயம்
உண் ;	இைத	ஏன்	எதிர்க்கிறார்கள்?	 ரியேவயில்ைல!

நீங்கள்	 இ வ ம்	 ைகெய த் ப்	 ேபாட்ட	 ஒப்பந்தத்ைத	 ஒ 	 திலீபன்	 சரிவர
நிைறேவற் ம்ப 	 ேகட்கிறான்.	 இ 	 நியாயமான	 ேகாரிக்ைகயா	 இல்ைலயா?…
இைதத்	தமிழ்	மக்கேள	 	ெசய்யட் ம்.

இன் 	 (25.09.87)	 இலங்ைகக்	 ெகாம் னிஸ்ட்	 கட்சியின்	 வடபிராந்தியக்	
“இந்திய	இரா வத்தின்	அத் மீறைலக்	 கண் க்கிேறாம்”	 என்ற	 தைலப்பில்	ஓர்
அறிக்ைகையப்	 பத்திரிைககள்	 ெவளியிட் ந்தன.	 வடக் ம்	 -	 கிழக் ம்
இைணந்த	பிரேதச	 யாட்சிைய ம்,	நியாய ர்வமான	சகல	உரிைமகைள ம்	வழங்க
ன்வரேவண் ெமன் 	அ 	தன்	அறிக்ைகயில்	 ட் க்காட் யி ந்த .

இன் 	 தி ேகாணமைலயில்	 விற 	 ஏற்றிச்	 ெசன்ற	 எட் 	 அப்பாவித்	 தமிழர்கள்
தமிழர்கள்	 சிங்களக்	 ேயற்ற	 வாசிகளால்	 ெவட் க்ெகால்லப்பட்டதாக,
பத்திரிக்ைககளில்	ெசய்தி	ெவளியாகியி ந்த .

நாைள	 தல்	யாழ்	மாவட்டத்தி ள்ள	அைனத் 	அரச	அ வலகங்க ம்,	தனியார்
நி வனங்க ம்,	 ேபாக் வரத் ச்	 ேசைவ	ஊழியர்க ம்	 திலீப க் 	ஆதரவாக
உண்ணாவிரத ம்	 மறிய ம்	 ெசய் ,	 தம 	 ேவைலகைளப்	 பகிஷ்கரிக்கப்
ேபாவதாக	சகல	பத்திரிக்ைககளி ம்	ெசய்திகள்	ெவளியாகி	இ ந்தன.

தமிழீழ	 வி தைலப்	 லிகள்	 ‘நிதர்சனம்’	 ெதாைலக்காட்சிச்	 ேசைவ	 கடந்த	 10
நாட்களாக	 தின ம்	 இர 	 7	 மணி தல்	 விேசட	 நிகழ்ச்சிகைள	 ஒளிபரப்பி
வ கின்ற .

இன்றிர 	 திலீபனின்	 உடல்நிைல	 ேம ம்	 ேமாசமைடயத்	 ெதாடங்கிய .	 அவர்
வாசிப்பதற் 	மிக ம்	கஷ்டப்பட் க்	ெகாண் க்கிறார்.

திலீபன்	 யநிைன டன்	 இ ந்தேபா 	 அவரால்	 வி ம்பிக்	 ேகட்கப்ப ம்	 பாடல்
ஒன்ைற,	இன்றிர 	ேமைடயில்	ஒலிபரப்பினார்கள்.

அந்தப்	பாடல்	எனக் 	மட் மன்றி,	திலீபன்	இ ந்த	அந்த	நிைலயில்	அைனவரின
கண்களில்	இ ந் ம்	கண்ணீைர	வரவைழத் விட்ட .

ஓ…	மரணித்த	வீரேன	-	உன்

ஆ தங்கைள	எனக் த்	தா…



உன்

சீ ைடகைள	எனக் த்	தா…

உன்

பாதனிகைள	எனக் த்	தா!

(ஓ..	மரணித்த)

ட்டத்திேல	 சில	 ெபண்கள்	 இந்தப்	 பாடைலக்	 ேகட்ட ம்	 விம்மி	 விம்மி	 அழத்
ெதாடங்கினர்.

அந்த	ேவதைனமிக்க	இர 	சிறி 	சிறிதாக	மைறந் 	ெகாண் க்கிற .	இரேவ!
நீ	ஏன்	இரக்கமில்லாமல்	எைம	விட் 	மைறந் 	ெகாண் க்கிறாய்?
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இன் 	அதிகாைல	5	மணிக் 	ஓர்	எதிர்பாராத	நிகழ்ச்சி	நடந் விட்ட .	தி ெரன்
மின்சாரம்	 தைடபட் 	 விட்ட .	 எங் ம்	 ஒேர	இ ள்மயம்.	 காற் ம்	 பலமாக	 வீசத்
ெதாடங்கிய .	 பல	 நாட்களாக	 திலீப டன்	 ேசர்ந் 	 நா ம்	 என 	 நண்பர்க ம்,

ைமயான	 க்கமில்லாமல்	 இ ந்ததால்	 இன் 	 மி ந்த	 ேசார் டன்	ஆழ்ந்
உறங்கிக்	ெகாண் ந்ேதாம்.	மாறன்,	 ராஜன்,	 ேதவர்,	இ 	நவீனன்கள்,	மாத்தயா,
திலீபனின்	 அண்ணன்	 இளங்ேகா,	 எல்ேலா ம்	 ேபாட் 	 ேபாட் க்ெகாண்

ங்கிேனாம்.

பன்னிரண் 	 நாட்கள்	 உடல்கைளச்	 சாறாக	 பிழிந்ெத த்த	அசதித்	 க்கமின்றி,
அ 	 ேவெறான் மில்ைல.	 ேமைடக் 	 ன்ேன	 அமர்ந்தி ந்த	 ஒ வர்	 என்ைன
வந் 	 தட் 	 எ ம்பிய ம்	 நான்தான்	 தலில்	 தி க்கிட் 	 எ ம்பிேனன்.
ம்மி ட் ல்	 என்ன	 ெசய்வெதன் 	 ெதரியாமல்…	 “நவீனன்…”	 என்

அைழத்தப 	திலீபனின்	கட் லில்	ைகைய	ைவத்ேதன்.	அவர்	ஆடாமல்	அைசயாமல்
ப த்தி ந்தார்.	அதனால்	மனம்	அைமதியைடந்த .	அவரின்	உடல்	 ‘ஜில்’	ெலன்
பனிக்கட் ையத்	ெதா வ 	ேபால்	 ளிர்ந் 	காணப்பட்ட .	மனம்	‘பட	பட’	ெவன்
அ க்கத்	ெதாடங்கிய .

மீண் ம்	 “நவீனன்”	 என் 	 அைழத்ேதன்.	 நவீனன்	 எ ம்பிவிட்டான்.	 ஐந்
நிமிடங்களில்	 ேமைடயில்	 ஒ 	 ெபரிய	 ெம வர்த்தி	 எரியத்	 ெதாடங்கிய …
ெம வர்த்தியின்	 ஒளியிேல	 திலீபனின்	 கம்	 நன்றாகத்	 ெதரிந்த …	 ஒேர
வினா த்தான்!	 அதற் ள்	 அந்த	 ெம வர்த்தி	 காற்றின்	 ேவகத்தினால்
அைணந் விட்ட .	 பலத் 	 வீசிய	காற் 	அைத	 மீண் ம்	 எரிய	வி மா?	 என்ப
சந்ேதகமாகத்தான்	 இ ந்த …	 ஆனால்,ஐந் 	 நிமிடங்களில்	 மின்சாரம்
வந் விட்ட …	 திலீபனின்	 நிைல	 எல்ைலையக்	 கடந் விட்ட 	 என்ப 	 எனக்
நன்றாக	 ரிந் விட்ட .	 அதனால்,	 என்மீேத	 எனக் 	 ெவ ப் 	 ஏற்பட்ட …
நா த் ப்ைபப்	பரிேசாதிக்கிேறன்.	கணிக்க	 யவில்ைல…

மிக ம்	 ெமல்லியதாக	 அ க்கிற …	 உடேன	 இரத்த	 அ த்தத்ைத
கணிக்கின்ேறன்…	அ 	மிக ம்	 ைறவாக	இ க்கிற …	50/…?	என்ற	நிைலயில்
ஒ 	 ேநாயாளியால்	 இன் ம்	 எத்தைன	 மணித்தியாலங்கள்	 உயிர்	 வாழ	 ம்
என்ப 	 எனக் த்	 ெதரி ம்.	 உலகேம	 தைலகீழாகச்	 ற் வ 	 ேபால்	 இ ந்த .



திலீபன்	அ க்க 	 றிய	வார்த்ைதகள்	எனக் 	நிைன க் 	வ கின்றன.	“வாஞ்சி
அண்ைண	 எனக் 	 என்ன	 நடந்தா ம்	 நீங்கள்	 ஒ 	 ெசாட் த்	 தண்ணீர் ட
பலவந்தமாகேவா,	 ய	நிைனவற்ற	நிைலயிேலா	தர	 யற்சிக்கக் டா …	அப்ப
என்	 ேகாரிக்ைககள்	 நிைறேவறாவிட்டால்	 நான்	 இறக் மட் ம்	 எனக்
எந்தவிதமான	 சிகிச்ைச ம்	 அளிக்கக்	 டா …	 யநிைனேவா 	 என்றா ம்
சரி…	 யநிைனவில்ைல	 என்றா ம்	 சரி…	 இ க் ச்	 சம்பதிக்கிறெனண்
சத்தியம்	ெசய் 	தா ங்ேகா…”	என் 	விடாப்பி யாக	நின் 	என்னிடம்	சத்தியம்
வாங்கிய	 பிற தான்	 உண்ணாவிரதப்ேபாராட்டத்ைத	 ஆரம்பித்தார்	 அவர்.
அப்ப யி க்க,	 அவர்	 வி ப்பத் க் 	 மாறாக	 எப்ப 	 அவ க்
சிகிச்ைசயளிப்ேபன்?	 எப்ப 	 அவ க் 	 நீர்	 ஊட் ேவன்?	 மனித	 ேநயத்ைத ம்-
அதன்	தார்ப்பரியங்கைள ம்	 மதிக் ம்	ஓர்	ைவத்தியசாைல	 ேசைவயாளன்	 என்ற
நிைலையத்	 திலீபன்	 விஷயத்தில்	 நிைறேவற்ற	 விடாமல்	 என்	 ைககைளக்	 கட் ப்
ேபாட்ட 	 எ ?…	 எ ?	 ஆம்	 “சத்தியம்!”	 என்ற	 இந்த	 ஐந்
எ த் க க்காகத்தாேன	 திலீபன்,	 “அகிம்ைச”	 என்ற	 நான்
எ த் க்கைளக்ெகாண்ட	ேபாராட்டக்	களத்தில்	 தித்தான்.

கடைம-கண்ணியம்-கட் ப்பா 	என்ற	 ன் 	 க்கிய	அம்சங்களினால்	ேவ ன்றி
வளர்த்த	வி தைலப்	 லிகள்	இயக்கத்ைதச்	ேசர்ந்தவன்	என்பதால்,	 “கட் ப்பா ”
என்ற	நல்வழியிேல	ெகா த்த	சத்தியத்ைத	காப்பாற் வதற்காகத்	திலீபைன	என்
கண்ெணதிரிேலேய	 “பலி”	ெகா ப்பைதத்	தவிர,	 ேவ 	வழிெயான் ம்	 எனக் த்
ெதரியவில்ைல.	என்	கடைமையச்	ெசய்வதற்காக	ேமைடயின்	பின்பக்கம்	இறங்கிச்
ெசல்கிேறன்.	அங்ேக	 பிரதித்	 தைலவர்	 மாத்தயா	 நிற்கிறார்.	அவரிடம்	 திலீபனின்
உடல்நிைலயின்	அபாயகரத்ைதப்	 பற்றி	 எ த் ைரக்கிேறன்.	 திலீபனின்	 உடல்நிைல
ேமாசமாகிவிட்ட	விடயம்	யாழ்ப்பாணக்	 டாநா 	 வ ம்	பரவத்	ெதாடங்கிய
வி தைலப்	 லிகளின்	 உ ப்பினர்க ம்	 ெபா மக்க ம்	 ேமைடையச்	 ற்றி
வைளத் க்ெகாண்டனர்.	 திலீப க் 	 கைடசி	 நிமிடம்	 வைர ம்	 ஒ வித
சிகிச்ைச ம்	 அளிக்க	 யாமல்	 எம 	 ைககள்	 கட்டப்பட் ந்ததற் 	 ேவ
க்கிய	காரண ம்	ஒன் 	இ ந்த .

எம 	 காதில்	 விழக் யதாகேவ	 பல	 எதிரணி	 உ ப்பினர்க ம்,	 எம
இயக்கத் க் 	 எதிரானவர்க ம்	 ேபசியைதக்	 காதால்	 ேகட்டவர்களில்	 நா ம்
ஒ வன்.	 “ லிகள்	தந்திரமாக	மக்கள்	மனத்ைத	மாற் வதற்காக	உண்ணாவிரதம்
என்ற	 ெபயரிேல	 தண்ணிையக்	 ச் ெகாண் 	 இ ப்பார்கள்…	 ஆர்	 இைதக்
காணப்ேபாகினம்?	 கைடசியில்	 5	 தீர்மானங்க ம்	 நிைறேவ மட் ம்	 ைவத்தியம்
ெசய் 	ஆைளச்	சாகவிடமாட் னம்…	இ தான்	இந்த	சா ம்வைர	நீர்	அ ந்தாமல்
உண்ணாவிரதம்	 இ ப்பதன்	 உண்ைம…”	 இப்ப யான	 ேபச் க க் 	 உண்ைம
வ வம்	 ெகா த் ,	 “ லிகள்	 ெபாய்யர்கள்”	 என்ற	 ெகட்ட	 ெபயைர	 வரவிடாமல்
காப்பாற் வதற்காக ம்	 எம்	 ைககள்	 கட்டப்பட் ந்தனேவ	 தவிர,	 ேவ
ஒன் க்காக ம்	அல்ல.	எம்	ைககள்	மட் ம்	கட் ப்படாமல்	இ ந்தி ந்தால்,	எம



உயிரி ம்	 ேமலான	 தியாக	 தீபம்	 திலீபைன	 எம 	 உயிர்கைளக்	 ெகா த்தாவ
காப்பாற்றியி ப்ேபாம்…	ஆனால்…	 யவில்ைலேய?	விதி!	தன்	வலிய	கரங்கைள
மிக	 நன்றாகேவ	 திலீபனின்	 க த்தில்	இ க்கிவிட்டான்.	 உயி டன்	அந்த	 மனித
ெதய்வம்	 நீண்ட	 ேநரம்	 ேபாரா க்ெகாண் ப்பைத	 என்	 கண்களால்
பார்க்கேவண் யநிைல	 ஏற்பட்டைமக்காக,	 நான்	 ெவட்கப்பட்ேடன்.
ேவதைனப்பட்ேடன்.	 ஆனால்,	 என்ன	 ெசய்ய	 ம்?	 265	 மணித்தியாலங்களில்
தன 	 சா ம்வைரயிலான	 உண்ணாவிரதப்ேபாராட்டத்ைத	 ெவற்றிகரமாக	 நடாத்தி

த்த	அந்த	தியாகத்	திலீபன்,	இன் 	காைல	 (26.09.1987)	10.48	மணியளவில்,
எம்ைமெயல்லாம்	 இந்த	 பா ம்	 உலகில்	 பரிதவிக்க	 விட் விட் த்	 தான்	 மட் ம்
ேபாய்விட்டான்.

ஆம்	 தமிழர்தம்	 விளக் 	 அைணந் விட்ட !	 அைணந்ேதவிட்ட !	 ெடாக்ரர்
சிவக் மார்	அவர்கள்,	திலீபன்	இறந்த	பின்	அவைரப்	பரிேசாதைன	ெசய் 	தன
இ தியான	 ைவச்	ெசால்லிவிட் ,	திலீபனின்	 பாதங்களில்	வி ந் 	வணங்கி
எ ந்தேபா ,	 மக்கள்	 கதறி	 அழத்	 ெதாடங்கினர்…	 எங் ம்	 அ ைகச்	 சத்தம்..
விம்மல்	 ஒலி…	 ேசாக	 இைச….	 வானேம	 இ ந் 	 விட்டைதப்ேபான்ற	 ேவதைன
எல்ேலாைர ம்	ஆக்கிரமித்தி ந்த .	வானத் 	நில 	கீேழ	வி ந் விட்ட 	ேபான்ற
உணர் !	காைல	11.00	மணிக் 	“என்பார்ம்”	ெசய்வதற்காக,	அவர 	உடைல	யாழ்
ைவத்தியக்	 கல் ரிக் 	 எ த் ச்	 ெசன்ேறாம்.	 பிற்பகல்	 4.15	 மணியளவில்
தி ம்ப ம்	 அேத	 ேமைடக் 	 ன்பாக	 அவரின்	 க டம் 	 ெபா மக்களின்
அஞ்சலிக்காக	ைவக்கப்பட்ட .

வி தைலப்	 லிகளின்	 ள்ளிப்ேபாட்ட,	 பச்ைச ம்-க ப் ம்	 கலந்த	 இரா வ
உைட ம்,	 ெதாப்பி ம்	 திலீப க் 	 அணியப்பட் ,	 “ெலப் னன்ட்	 ேகணல்”	 என்ற
பட்ட ம்	அவ க் 	வழங்கப்பட்ட .	அவர்	ெசய்த	தியாகத் க் 	அவ க்க	அந்த
பட்ட ம்	 த தியில்ைல,	அல்ல 	 ஈடாகா 	 என்ப 	 எமக் 	 ெதரி ம்…	ஆனால்,
என்ன	 ெசய்ய	 ம்?	 அவைரப்	 ப க்க	 ைவத்தி ந்த	 ேபைழைய,
வி தைலப் லிகளின்	 சிவப் 	 நிறத்திலான	 ெகா 	 அலங்கரித்தி ந்த .	 தந்ைத,
சேகாதரர்கள்,	 உறவினர்கள்	 ஆகிேயார்	 உடைல	 வந் 	 தரிசித் 	 ெசன்றனர்.
ெபட் ையத்	திறந்த ேம	அவர 	அன் த்	தந்ைத ம்,	ஓய் 	ெபற்ற	ஆசிரிய மான
தி .	இராைசயா	அவர்கள்	 “ஓ…”	 என் 	அலறியவா 	அவர்	 உடல்மீ 	 வி ந்
ரண் 	 அழத்	 ெதாடங்கிவிட்டார்.	 அவரின்	 அ ைகையத்	 ெதாடர்ந்
ெபா மக்க ம்,	 சி 	 பிள்ைளகைளப்ேபால்;	 ங்கி	 ங்கி	 அ தகாட்சி
ெநஞ்ைச	 உ க்கிய .	 ெபா மக்கள்	 மணிக்கணக்காகக்	 காத்தி ந் ,	 நீண்ட
வரிைசயிேல	 வந் 	 தம 	 இ தி	 அஞ்சலிைய	 மண்ணின்	 ைமந்த க் ச்
ெச த்தினர்.	 ஈேராஸ்	 இயக்கத்	 தைலவர்	 தி .	 பால மார்,	 தமிழகத்திலி ந்
வ ைக	தந்த	தமிழ்நா 	காமராஜர்	காங்கிரஸ்	தைலவர்	தி .	ெந மாறன்,	கவிஞர்
காசி	ஆனந்தன்	ஆகிேயார்	கலங்கி	அ தவா 	தம 	அஞ்சலிையச்	ெச த்தினர்.
தைலவர்	 பிரபாகரன்,	 ெசார்ணம்,	 மாத்தயா,	 மரப்பா,	 ேலந்திரன்,	 சந்ேதாசம்,



ெஜானி,	 பிரபா,	 இம்ரான்,	 அன்ரன்	 மாஸ்ரர்,	 சங்கர்	 அண்ணா,	 நேடசன்	 மற் ம்
ஏைனய	இயக்க	உ ப்பினர்க ம்	தத்தம்	இ தி	அஞ்சலிையத்	தம 	ேதாழ க் ச்
ெச த்தினர்.

சாஜகான்,	நேரன்,	அ ணா,	சிறி,	ராஜன்,	திேனஸ்	ேபான்ேறார்	தம்ைமச்	சமாளிக்க
யாமல்	விம்மி	விம்மி	அ தனர்.	திலீபனின்	தியாகப்	 பயணத்தில்	 12	 நாட்கள்

அவரின்	 ட	 இ ந் ,	 அவரின்	 ேபாராட்டத்தில்	 பங் பற்றி,	 ேவதைனயின்
எல்ைலக்ேக	ெசன் வந்த	எனக் ,	இந்த	அதிர்ச்சியிலி ந் 	மீள்வதற் 	இன் ம்
எத்தைன	 நாட்கள்	 ேதைவேயா	 நானறிேயன்.	 ஆனால்	 ஒன் 	 மட் ம்	 நிச்சயம்!
திலீபன்	 உயிர்	 அநியாயமாகப்ேபாகவில்ைல	 அதற் 	 பதிலாக	 அவர்	 ஒ
ப ப்பிைனைய	எமக் க்	கற்பித் 	விட் ப்ேபா ள்ளார்…

அகிம்ைசப்ேபாராட்டம்	என்ப 	மனித	ேநய ம்,	உயர்	பண் ம்	மிக்கவர்களிடம்தான்
நல்ல	 விைள கைள	 ஏற்ப த் ம்…	 ஆ தங்கள்	 தான்	 எம 	 தமிழீழப்
ேபாராட்டத்ைதப்	ெபா த்தவைர	சரியான	 பதில்	தர	 ம்	என்பைத ம்,	திலீபன்
மைற கமாக	 உணர்த்திவிட் ப்ேபாயி க்கிறார்	 என்பேத	 எம 	 கணிப் …	 அந்த
தியாக	தீபத்தின்	இலட்சியங்கள்	நிைறேவற,	எம்ைம	நாம்	அர்ப்பணிப்ேபாமாக!

“ லிகளின்	தாகம்	தமிழீழத்	தாயகம்”
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�����	�������	–	Vision

தமிழ்	 ெமாழி	 மற் ம்	 இனக் க்கள்	 சார்ந்த	 ெமய்நிகர்வளங்கள்,	 க விகள்
மற் ம்	அறி த்ெதா திகள்,	அைனவ க் ம்	கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	கிைடக் ம்
ழைல	உ வாக் தல்.



���	������	–	Mission

அறிவியல்	 மற் ம்	 ச கப்	 ெபா ளாதார	 வளர்ச்சிக் 	 ஒப்ப,	 தமிழ்	 ெமாழியின்
பயன்பா 	 வளர்வைத	 உ திப்ப த் வ ம்,	அைனத் 	அறி த்	 ெதா திக ம்,
வளங்க ம்	கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	அைனவ க் ம்	கிைடக்கச்ெசய்த ம்.
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கணிப்ெபாறி	 சார்ந்த	 கட் ைரகள்,	 காெணாளிகள்,	 மின் ல்கைள	 இங்
ெவளியி கிேறாம்.

�������	�����	�������	FreeTamilEbooks.com

இங் 	யாவ ம்	எங் ம்	பகி ம்	வைகயில்,	கிரிேயட் வ்	காமன்ஸ்	உரிைமயில்,	தமிழ்
மின் ல்கைள	இலவசமாக,	அைனத் க்	க விகளி ம்	ப க் ம்	வைகயில்	epub,
mobi,	A4	PDF,	6	inch	PDF	வ வங்களில்	ெவளியி கிேறாம்.

•	தமி க்கான	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ட்கள்	உ வாக்கம்

•	தமிழ்	ஒலிேயாைடகள்	உ வாக்கி	ெவளியி தல்

•	 விக்கி	 லத்தில்	 உள்ள	 மின் ல்கைள	 ப திேநர/ 	 ேநரப்	 பணியாளர்கள்
லம்	விைரந் 	பிைழ	தி த் தல்

OpenStreetMap.org	ல்	உள்ள	இடம்,	ெத ,	ஊர்	ெபயர்கைள	தமிழாக்கம்	ெசய்தல்

ேமற்கண்ட	 திட்டங்கள்,	 ெமன்ெபா ட்கைள	 உ வாக்கி	 ெசயல்ப த்த	 உங்கள்
அைனவரின்	ஆதர ம்	ேதைவ.	உங்களால்	எவ்வாேற ம்	பங்களிக்க	இய ம்	எனில்
உங்கள்	 விவரங்கைள	kaniyamfoundation@gmail.com	 க் 	 மின்னஞ்சல்
அ ப் ங்கள்.
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கணியம்	 அறக்கட்டைளயின்	 ெசயல்கள்,	 திட்டங்கள்,	 ெமன்ெபா ட்கள்	 யா ம்
அைனவ க் ம்	ெபா வானதாக ம்,	 ைமயான	ெவளிப்பைடத்தன்ைம ட ம்
இ க் ம்.	இந்த	இைணப்பில்	ெசயல்கைள ம்,	இந்த	இைணப்பில்	மாத	அறிக்ைக,
வர 	ெசல 	விவரங்க ட ம்	காணலாம்.

https://www.kaniyam.com
https://www.FreeTamilEbooks.com
https://www.OpenStreetMap.org
https://www.kaniyamfoundation@gmail.com


கணியம்	 அறக்கட்டைளயில்	 உ வாக்கப்ப ம்	 ெமன்ெபா ட்கள்	 யா ம்	 கட்டற்ற
ெமன்ெபா ட்களாக	 ல	 நிர டன்,	 GNU	 GPL,	 Apache,	 BSD,	 MIT,	 Mozilla
ஆகிய	 உரிைமகளில்	 ஒன்றாக	 ெவளியிடப்ப ம்.	 உ வாக்கப்ப ம்	 பிற	 வளங்கள்,
ைகப்படங்கள்,	 ஒலிக்ேகாப் கள்,	 காெணாளிகள்,	 மின் ல்கள்,	 கட் ைரகள்
யா ம்	யாவ ம்	பகி ம்,	பயன்ப த் ம்	வைகயில்	கிரிேயட் வ்	காமன் 	உரிைமயில்
இ க் ம்.
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உங்கள்	 நன்ெகாைடகள்	 தமி க்கான	 கட்டற்ற	 வளங்கைள	 உ வாக் ம்
ெசயல்கைள	சிறந்த	வைகயில்	விைரந் 	ெசய்ய	ஊக் விக் ம்.
பின்வ ம்	 வங்கிக்	 கணக்கில்	 உங்கள்	 நன்ெகாைடகைள	 அ ப்பி,	 உங்கள்
விவரங்கைள	kaniyamfoundation@gmail.comக் 	மின்னஞ்சல்	அ ப் ங்கள்.

Kaniyam	Foundation

Account	Number	:	606	1010	100	502	79

Union	Bank	Of	India

West	Tambaram,	Chennai

IFSC	–	UBIN0560618

Account	Type	:	Current	Account

https://www.kaniyamfoundation@gmail.com
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